„Być jak Hoffman”
Regulamin konkursu

I.

Organizator, miejsce i czas trwania konkursu

1) Konkurs „Być jak Hoffman” organizowany jest w ramach projektu „Ugryźć Sienkiewicza”
realizowanego w ramach konkursu projektów ROK SIENKIEWICZA 2016 ogłoszonego przez
Instytut Książki.
2) Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego
w Łodzi (ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź) zwana dalej Organizatorem konkursu.
3) Konkurs zorganizowany jest na terenie województwa łódzkiego.
4) Konkurs trwa od 07.07.2016 r. do 25.09.2016 r.
II.

Cele konkursu

1) Popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza.
2) Pobudzenie kreatywności i zachęcenie do nowatorskiego podejścia do dzieł H. Sienkiewicza.
3) Zachęcenie młodzieży do rozwijania i prezentowania własnych umiejętności artystycznych.
III.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1) W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Z udziału w Konkursie wyłączeni są
Organizatorzy i członkowie ich rodzin.
2) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez pełnoletniego uczestnika lub
rodzica/rodziców albo opiekuna/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika konkursu
regulaminu w całości oraz zobowiązaniem się do przestrzegania określonych w nim zasad.
IV.

Zasady konkursu

1) Zadaniem uczestnika konkursu jest nakręcenie krótkiego filmu inspirowanego twórczością
Henryka Sienkiewicza.
2) Film może być nagrany przy użyciu dowolnego urządzenia.
3) Format zapisu filmu jest dowolny.
4) Maksymalny rozmiar filmu - 1GB.
5) Maksymalny czas trwania filmu wynosi 3 minuty.
6) Film nie może być wcześniej nagradzany ani wyróżniony w innych konkursach oraz nie może
być nigdzie wcześniej prezentowany.
7) Aby wziąć udział w konkursie należy plik z filmem zamieścić w dowolnym dysku chmurowym
lub na hostingu, a link do pliku przesłać do 25 września 2016 r. na adres
promocja@wbp.lodz.pl.

8) Uczestnik konkursu musi również przesłać do 25 września 2016 r. (nie decyduje data stempla
pocztowego) formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do regulaminu. Formularz
zgłoszeniowy można przesłać:
a) Pocztą elektroniczną – zeskanowany z odręcznym, czytelnym podpisem
pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodziców/rodzica albo opiekuna/opiekunów
prawnych niepełnoletnich uczestników konkursu – na adres promocja@wbp.lodz.pl
b) Pocztą tradycyjną na adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Gdańska 100/102
90-508 Łódź
Z dopiskiem: konkurs „Być jak Hoffman”
9) Prace przesłane bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie zostaną przyjęte do
konkursu.
10) Autor może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 filmy.
11) Film może być nakręcony tylko przez jednego autora (reżysera).
12) Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości
technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.
13) Zgłaszane do Konkursu filmy nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich
i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści obscenicznych
i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.
14) Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów
z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń
lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub
uszkodzenia podczas lub po transmisji.
V.

Wyłonienie laureatów konkursu, nagrody
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wyboru najlepszych filmów dokona jury wskazane przez Organizatora konkursu.
Jury przyzna 3 nagrody autorom (reżyserom) najlepszych filmów (I, II, III miejsce).
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 29.09.2016 r.
Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronach internetowych i Facebooku: WBP im.
Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi oraz kampanii Łódzkie Czyta.
7) Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi drugiego dnia Festiwalu „Ugryźć
Sienkiewicza” w siedzibie Organizatora konkursu.
8) Dokładne informacje o godzinie i miejscu wręczenia nagród zostaną podane na stronach
internetowych i Facebooku: WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi oraz kampanii
społecznej „Łódzkie Czyta” wraz z ogłoszeniem wyników konkursu - 29.09.2016 r. Laureaci
o szczegółach związanych z wręczeniem nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub
pocztą elektroniczną.
VI.

Wykorzystanie prac

1) Przesłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem
Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach
internetowych, na Facebooku: WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, kampanii
społecznej „Łódzkie Czyta”, na kanale YouTube WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego
w Łodzi oraz w mediach, opublikowanie imienia i nazwiska autora w materiałach
promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie prac w celach
promocyjnych i marketingowych Organizatora.
2) Przesyłając film na konkurs uczestnik zapewnia, że jest jego autorem oraz że

przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tego filmu,
a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na filmie
konkursowym znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając film zapewnia,
że osoba, której wizerunek znajduje się na tym filmie wyraziła zgodę na nieodpłatną
publikację tego wizerunku. Przesyłając film, uczestnik zobowiązuje się wobec
Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku
z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do filmu, praw do
wizerunku lub wszelkich innych praw.

VII.

Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych w stosunku do danych osobowych uczestników konkursu „Być jak
Hoffman” oraz rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych udzielających zgody
i podpisujących formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dotyczące konkursu jest Wojewódzka
Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
2) Dane osobowe uzyskane podczas przeprowadzania wymienionego konkursu będą
przetwarzane w celach związanych z wyłonieniem laureatów konkursu i ogłoszeniem
wyników.
3) Pełnoletni uczestnik konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych.
4) Rodzic/rodzice, opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu mają
prawo wglądu do treści danych swoich dzieci.
5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału
w konkursie.
6) Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki
ochrony organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
VIII.

Postanowienia końcowe

1) Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach:
www.wbp.lodz.pl, lodzkieczyta.pl.
2) Nadsyłając pracę pełnoletni uczestnik konkursu oraz rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie
prawni niepełnoletnich uczestników konkursu potwierdzają, że akceptują wszystkie
postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
3) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa.
5) Pytania w sprawie konkursu można kierować do:
• Ewy Baranowskiej oraz Jolanty Zwierzyńskiej z Biura Promocji WBP w Łodzi (e-mail:
promocja@wbp.lodz.pl, tel. 42 663 03 38),
• Anny Wejman z Działu Metodyki, Analiz i Szkoleń WBP w Łodzi (e-mail:
a.wejman@wbp.lodz.pl, tel. 42 663 03 53).

