REGULAMIN
konkursu filmowego #PSSEdlaZAWODOWCÓW,
dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem Konkursu filmowego #PSSEdlaZAWODOWCÓW, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
81-703, ul. Władysława IV 9, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być uczeń szkoły
ponadpodstawowej z województwa pomorskiego lub kujawsko-pomorskiego.
3. Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej
www.strefa.gda.pl
4. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail
p.tecza@strefa.gda.pl.
II. CZAS TRWANIA KONKURSU:
1. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 15 maja 2020 roku (ogłoszenie) do 15 czerwca
2020 roku (dostarczenie prac).
2. Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę
podczas oceny prac.
III. CELE KONKURSU
1. Wyłonienie najbardziej oryginalnego filmu, który przedstawia jeden z tematów:
a. Jak spędzasz wolny czas;
b. Twój wymarzony zawód;
c. Zawód przyszłości;
d. Test wybranego produktu.
2. Wyłonienie twórcy filmu, który będzie twarzą kampanii promocyjnej
#PSSEdlaZAWODOWCÓW.
3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz wychowanie do wartości.
4. Rozwijanie umiejętności uczniów do pracy w projekcie z zastosowaniem nowych technologii
i urządzeń multimedialnych.
5. Kształtowanie kultury medialnej w epoce Web 2.0, etycznych zachowań w Internecie oraz
poszanowania własności intelektualnej.
6. Zachęcenie uczestników Konkursu do aktywności twórczej w realizacji prezentacji
wymarzonego zawodu lub zawodu przyszłości lub testu wybranego produktu lub spędzania
wolnego czasu.
IV. ZAKRES I TEMAT KONKURSU
1.
Konkurs
filmowy
#PSSEdlaZAWODOWCÓW
obejmuje
uczniów
szkół
ponadpodstawowych z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
2. Organizatorzy oczekują filmów, które powstaną w oparciu o własne pomysły dotyczące
realizacji tematów wskazanych rozdziale III. CELE KONKURSU pkt.1.
V. ZADANIE KONKURSOWE:
1. Uczestnik konkursu przygotowuje jedną pracę konkursową w formie materiału wideo,
którego czas projekcji nie przekracza 10 minut i nie jest krótszy niż 5 minut.
2. Praca konkursowa w formie materiału wideo ma przedstawiać jeden z tematów:
a. Jak spędzasz wolny czas;

b. Twój wymarzony zawód;
c. Zawód przyszłości;
d. Test wybranego produktu.
oraz osobowość, potencjał i zdolności prezentacyjne Uczestnika.
3. Konkurs ma charakter indywidualny. Uczestnikiem konkursu może być jedna osoba.
W filmie nie mogą występować inne osoby niż Uczestnik.
4. Praca konkursowa powinna być zapisana w postaci pliku .avi, .mov, lub .mp4 i przesłana
w postaci linku do pliku na adres e-mail: p.tecza@strefa.gda.pl.
5. Uczestnik może wykonać film za pomocą dowolnego urządzenia posiadającego funkcję
nagrywania wideo, a następnie zmontować go.
6. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób
trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań
zabronionych przez prawo lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
7. Utwór muzyczny wykorzystany w pracy konkursowej: a. może być własny i samodzielnie
nagrany przez Uczestnika; b. wykorzystany za zgodą instytucji lub autora (-ów), którzy
posiadają do niego autorskie prawa majątkowe; c. pozyskany z otwartych i darmowych
zasobów muzycznych, d. udostępniony na zasadzie wolnych licencji (np. Creative Commons).
8. Uczestnik konkursu przesyłając link do pracy konkursowej do Organizatora dołącza
formularz zgłoszeniowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 (Uczestnik niepełnoletni) lub
Załącznikiem nr 2 (Uczestnik pełnoletni).
VI. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w województwie
pomorskim i kujawsko-pomorskim.
2. Aby zgłosić pracę do Konkursu, należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy zgodnie
z Załącznikiem nr 1 (Uczestnik niepełnoletni) lub Załącznikiem nr 2 (Uczestnik pełnoletni),
a następnie zeskanować i wysłać wraz z linkiem do pracy konkursowej na adres e-mail:
p.tecza@strefa.gda.pl w terminie do 15 czerwca 2020 roku z tytułem maila: „Konkurs
#PSSEdlaZAWODOWCÓW– zgłoszenie”.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o przesłanie oryginałów dokumentów po
ogłoszeniu wyników konkursu w ciągu 14 dni, na adres Organizatora: Pomorska Specjalna
Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie 81-703, ul. Władysława IV 9, z dopiskiem
na kopercie: Konkurs #PSSEdlaZAWODOWCÓW – zgłoszenie.
5. W przypadku przesłania niekompletnych dokumentów Organizator ma prawo wezwać
uczestnika do uzupełnienia dokumentacji konkursowej.
6. Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego
Regulaminu.
VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:
1. Do oceny wykonanych i dostarczonych filmów zostanie powołane Jury Konkursu.
2. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę: oryginalność, pomysłowość,
zgodność pracy z tematem Konkursu, walory informacyjne i promocyjne, technikę, wrażenia
artystyczne i estetyczne oraz kompetencje prezentacyjne, aktorskie i osobowość Uczestnika.
3. Ocena prac konkursowych nastąpi od 15 do 19 czerwca 2020 roku, a ogłoszenie wyników
nastąpi 19 czerwca 2020 roku na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
4. Prace konkursowe, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie
będą oceniane.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu. Ostateczna
interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

VIII. NAGRODA:
1. Nagrodami w Konkursie są:
a. zostanie twarzą kampanii promującej kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego
#PSSEdlaZAWODOWCÓW realizowanej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną
w porozumieniu z firmą realizującą dla PSSE działania w zakresie marketingu i promocji;
b. udział w 3-godzinnym indywidualnym szkoleniu z programowania robotów przemysłowych
realizowanym przez Organizatora w Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku.

2. Termin realizacji nagród zostanie podany za pomocą poczty elektronicznej zwycięzcy
konkursu.
3. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalenty pieniężne lub inne przedmioty i usługi.
4. Nagrody są poniżej wartości 700 zł brutto, zatem podlegają zwolnieniu od podatku
dochodowego od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika
z Konkursu w przypadku:
a. złamania postanowień Regulaminu;
b. kradzieży własności intelektualnej;
c. zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem.
2. Uczestnik konkursu lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego jego Opiekunowie prawni
wyrażają zgodę na przeniesienie na rzecz Organizatora, bez dodatkowych kosztów z jego
strony, majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej, bez ograniczeń terytorialnych lub
czasowych, w tym do wszelkich form korzystania, np. kopiowania, druku, publikacji,
dystrybucji, nagrywania, przechowywania na jakimkolwiek nośniku, wykorzystywania
podczas prezentacji i wystaw publicznych – na wszelki sposób oraz we wszelkiej formie
i wszelkim formacie.
3. Uczestnik zachowuje prawo do samodzielnej publikacji swojej pracy pod warunkiem, że
w publikacji zamieści informację o następującej treści: Praca została przygotowana na konkurs
#PSSEdlaZAWODOWCÓW przeprowadzony przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną
sp. z o.o.
4. Uczestnicy konkursu lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego Opiekunowie prawni
wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku Zwycięzcy konkursu przez Organizatora, bez
dodatkowych kosztów, do realizacji kampanii promocyjnej #PSSEdlaZAWODOWCÓW, bez
ograniczeń terytorialnych lub czasowych, w tym do wszelkich form korzystania, np.
kopiowania, druku, publikacji, dystrybucji, nagrywania, przechowywania na jakimkolwiek
nośniku, wykorzystywania podczas prezentacji i wystaw publicznych – na wszelki sposób oraz
we wszelkiej formie i wszelkim formacie.
5. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do udziału w kampanii promocyjnej
#PSSEdlaZAWODOWCÓW i dyspozycyjności do udziału w nagraniach filmów
promocyjnych realizowanych w ramach tej kampanii w lipcu i sierpniu 2020 na terenie
województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
6. Do udziału w konkursie jest niezbędne wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o. o. dla potrzeb
konkursu. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się
w załącznikach – nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu. Z inspektorem ochrony danych (IOD)
możesz skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@strefa.gda.pl.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
8. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

