Załącznik
do Uchwały nr 1923/279/V/2018
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 21.08.2018r.

Regulamin konkursu pn. „Śląskie. Nakręcamy talenty”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na
przygotowanie amatorskiego filmu pn. „Śląskie. Nakręcamy talenty”.
2. Organizatorem konkursu jest Województwo Śląskie, reprezentowane przez Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
zwane dalej Organizatorem.
3. Nabór w ramach konkursu będzie trwał od 03.09.2018r. do 21.09.2018r. Decyduje data
wpływu. Prace należy przesyłać lub dostarczać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem,
nazwiskiem oraz dopiskiem „Śląskie. Nakręcamy talenty” do Kancelarii Ogólnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
4. Prace przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawować będzie Komisja konkursowa
powołana przez Organizatora.
§2
Cel konkursu
1. Celem konkursu jest promocja efektów projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, którego
beneficjentem jest Województwo Śląskie (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego),
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
2014-2020.
2. W ramach konkursu wyłonionych zostanie 10 najlepszych filmów przedstawiających w jaki
sposób przyznane stypendium wpłynęło na rozwój talentu i kompetencji kluczowych
Stypendystów wszystkich edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”.
§3
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do Stypendystów projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”
zwanych dalej Uczestnikami.
2. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w ciągu trwania naboru konkursowego.
3. Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie amatorskiego filmu spełniającego warunki
określone w Regulaminie.

4. Elementy obligatoryjne:
a. przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnika,
stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu;
b. przesłanie filmu na płycie CD, DVD lub pendrive, który powinien być opisany i
zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Organizator nie odpowiada za
zniszczenie pracy w czasie transportu;
c. czas trwania filmu: 20 sekund-40 sekund;
e. rozdzielczość i płynność filmu co najmniej: 1920 x 1080 (16:9 FullHD) 24 klatki/s;
f. film przesłany w formacie: wmv, avi, mov, mkv, mpeg2, mpeg4 lub mp4 .
5. Film powinien zawierać odpowiedź na pytanie „Jak Śląskie nakręciło mój talent?”.
6. Technika filmu jest dowolna. Film musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na
jednoznaczne powiązanie go z projektem „Śląskie. Inwestujemy w talenty”.
§4
Nagrody
1. Wśród nadesłanych zgłoszeń Komisja konkursowa wyłoni 10 Laureatów.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody m.in. w postaci zaproszeń na wejście do Instytucji
Województwa Śląskiego oraz inne atrakcyjne nagrody rzeczowe.
3. Filmy Laureatów zostaną opublikowane na kanale youtube Województwa Śląskiego, na
stronach internetowych Województwa Śląskiego oraz innych kanałach informacyjnych.
§5
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję konkursową.
2. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu oraz zaproszeni na uroczyste
wręczenie nagród, które odbędzie się w październiku 2018r.
§6
Informacje w zakresie praw autorskich
1. Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu oraz
oświadczenie Uczestnika, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie
narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na
nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. Tym samym Organizator
konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich w zakresie
nadesłanego materiału filmowego.
2. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora
wszelkich autorskich praw majątkowych do filmów, na wszystkich polach eksploatacji w tym
w szczególności: utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów
sieci komputerowych, o którym mowa w art. 41 i następnych Ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z
późniejszymi zmianami).
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3. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację wizerunku Uczestnika konkursu przez
Organizatora Konkursu w celach wynikających z niniejszego regulaminu, zgodnie z art. 81
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późniejszymi zmianami) oraz brak roszczeń finansowych
związanych z ww. publikacjami.
§7
Postanowienia końcowe
4. Niniejszy konkurs realizuje działania promocyjne efektów projektu „Śląskie. Inwestujemy w
talenty” oraz Województwa Śląskiego.
5. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Organizatora, Referat
realizacji projektów: Andrzej Kwaśniewski – Kierownik Referatu realizacji projektów, e-mail:
andrzej.kwasniewski@slaskie.pl , Edyta Kornas pod nr tel 32/774-04-23, e-mail:
edyta.kornas@slaskie.pl oraz Radosław Kubica pod nr tel 32/774-04-24, e-mail:
radoslaw.kubica@slaskie.pl.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest jedynym
dokumentem określającym zasady konkursu.
7. Daty zawarte w Regulaminie z przyczyn obiektywnych mogą ulec zmianie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
9. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz kwestie interpretacji
Regulaminu, rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.
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Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu
FORMULARZ UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA FILM „Śląskie. Nakręcamy Talenty”
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
E-mail
Data urodzenia
Tytuł filmu
zgłaszanego do
Konkursu
Oświadczam, iż:
- posiadam pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- nie naruszam praw autorskich osób trzecich,
- nie naruszam dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr
prawnie chronionych,
- nieodpłatne przenoszę na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do filmów,
na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczególności: utrwalanie, kopiowanie,
wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
- zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu pn. „Śląskie. Nakręcamy talenty” oraz
akceptuję wszystkie jego postanowienia,
- oświadczam, iż ja ………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna)

jestem rodzicem/opiekunem prawnym* niepełnoletniego biorącego udział w konkursie
„Śląskie. Nakręcamy Talenty". Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę
na udział …………………………………………………………………….. w w/w konkursie.
(Imię i nazwisko Uczestnika)

……………………………………………………..
(podpis pełnoletniego Uczestnika/Rodzica/Opiekuna*)

*niepotrzebne skreślić
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Informacja Administratora danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego,
z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl,
www.bip.slaskie.pl, www.slaskie.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych,
adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 przeprowadzenia konkursu;
 wyłonienia najlepszego filmu opisującego wartości wniesione w rozwój talentu
Stypendystów wszystkich edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”;
 publikacji filmu na stronach internetowych Województwa Śląskiego oraz
innych kanałach informacyjnych;
 promocji programu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:


obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów:
 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 - w szczególności art. 6 i 9;
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
Funduszu
Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - w szczególności art. 115-117;
 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa –
w szczególności art. 11;
(art. 6 ust 1. lit c ww. rozporządzenia).

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez
administratora danych osobowych, operatorowi pocztowemu oraz podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym
informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką
informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia
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17 grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz
krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

6

