Regulamin Konkursu na reportaż pt.
,,My, ludzie z fabryki zapałek. Bystrzyca Kłodzka jako miasto zapałek’’

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)

Organizatorem Konkursu pt. ,,My, ludzie z fabryki zapałek. Bystrzyca Kłodzka jako
miasto zapałek’’ jest Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą
w Bystrzycy Kłodzkiej, Mały Rynek 1, www.muzeum-filumenistyczne.pl, adres
mailowy: muzeum@bystrzycaklodzka.pl

2)

Konkurs jest częścią projektu pt. ,,My, ludzie z fabryki zapałek. Bystrzyca Kłodzka
jako miasto zapałek’’, dofinansowanego w ramach programu rządowego Edukacja
kulturalna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

3)

Cele Konkursu:
- poznawanie historii najnowszej Bystrzycy Kłodzkiej poprzez wspomnienia
o produkcji zapałek;
- rozwijanie warsztatu dziennikarskiego u młodzieży.
§2
ZASADY KONKURSU

1)

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych i szkół
średnich.

2)

,,My, ludzie z Fabryki Zapałek. Bystrzyca Kłodzka jako miasto zapałek" to Konkurs

na reportaż/świadectwo historii mówionej. Dozwolone formy prac konkursowych to:
a)

wywiady filmowe,

b)

nagrania audio,

c)

wywiady pisane.

3)

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4)

Nabór prac konkursowych zakończy się 30 października 2022 r. Decydująca jest
data wpływu do Organizatora.

5)

Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi do 10 listopada 2022 r.

6)

Stroną internetową Konkursu jest www.muzeum-filumenistyczne.pl

7)

W ramach konkursu zostanie uruchomiony blog ze zdjęciami ze zbiorów Muzeum
Filumenistycznego dotyczących fabryki zapałek. Uczestnicy konkursu będą mogli

komentować i publikować informacje ich dotyczące. Dla najaktywniejszego
uczestnika zostanie przyznana nagroda specjalna. Termin rozstrzygnięcia : do 30
listopada 2022 r.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1)

Praca przesłana na Konkurs musi stanowić oryginalną, autorską twórczość, nigdzie
wcześniej niepublikowaną oraz nieprzedstawianą w Konkursach.

2)

Tematem pracy Konkursowej są wspomnienia dawnych pracowników bystrzyckiej
fabryki zapałek

3)

Do pracy Konkursowej należy dołączyć:

a)

zgodę

uczestnika

osobowych,

konkursu/opiekuna

wykorzystanie

wizerunku,

uczestnika
oraz

na

przetwarzanie

przeniesienie

praw

danych

autorskich.

(Załącznik nr 1- dla uczestników niepełnoletnich, Załącznik nr 2-dla uczestników
pełnoletnich)
b)

zgodę każdego bohatera pracy konkursowej na przetwarzanie danych osobowych,
wykorzystanie wizerunku oraz przeniesie praw autorskich. (Załącznik nr 3).

4)

Prace Konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z podpisanymi
załącznikami należy przesyłać
-mailowo na adres: muzeum@bystrzycaklodzka.pl, (ze skanami podpisanych
załączników),
-lub pocztowo na adres muzeum: Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej,
Mały Rynek 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka w zamkniętych kopertach.

5)

Brak dołączenia załączników do pracy skutkuje jej odrzuceniem.

6)

Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

7)

Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ich autorom. Zgłoszenie prac
do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora
prawa własności złożonego egzemplarza pracy Konkursowej.
§4
JURY I NAGRODY

1)

W jury konkursu zasiądą pracownicy Muzeum oraz społeczni kustosze Muzeum,
lokalni działacze społeczni, pedagodzy, artyści i historycy.

2)

Z obrad komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez
komisję Konkursową. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

3)

W konkursie wyłonieni zostaną laureaci 1,2 i 3 miejsca.

4)

Jury ma możliwość przyznania wyróżnień.

5)

Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

6)

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania.

7)

Decyzja jury o wyborze laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.

8)

Lista Nagrodzonych prac, wraz z terminem wręczenia nagród, zostanie ogłoszona do
16 listopada 2022 r. na stronie internetowej Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy
Kłodzkiej www.muzeum-filumenistyczne.pl

9)

Uroczyste przyznanie nagród odbędzie się przed pokazem widowiska teatralnego pt.
,,My, ludzie z Fabryki Zapałek".

10)

Szczegółowe warunki formalne obowiązujące uczestników konkursu i jego
organizatorów dostępne są na stronie konkursu przez cały czas jego trwania.
§5
PRAWA AUTORSKIE

1.

Przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez opiekuna

prawnego autora pracy/ autora pracy oświadczenia (Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2), że
przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez
autora Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji
wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach:
a) druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie;
b) upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających
się do upowszechnienia (np.: nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM,
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);
c) prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu
oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych

prac, a także do publikacji ich fragmentów i wykorzystania w przestrzeni muzeum.
3.

Realizacja Konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych,

co wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wzięcie udziału w Konkursie i nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z:
a) wyrażeniem zgody na udział w konkursie;
b) nieodpłatnym przekazaniem organizatorowi praw autorskich i majątkowych do
nadesłanej pracy;
c) akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu;
d) wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
uczestnika przez organizatora na potrzeby konkursu;
e) oświadczeniem, że nadesłana praca została napisana wyłącznie przez autora
wymienionego w zgłoszeniu i w żadnej części nie narusza praw autorskich osób
trzecich.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków
uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione
postanowienia

Regulaminu

obowiązują

od

momentu

poinformowania

Uczestników drogą mailową, z tym że nie mogą one naruszać praw nabytych
przez Uczestników;
b) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac;
c) odwołania Konkursu bez podania przyczyny;
d)

rozstrzygania

spraw

w

kwestiach

nieuregulowanych

postanowieniami

Regulaminu.
3.

Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.

4.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące

przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

