REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-ARCHIWALNEGO
„EKoPowieści ARCHIWALNE”
WYKORZYSTUJĄCE ZASOBY ARCHIWALNE
W RAMACH DZIAŁAŃ „TuEuropeana”
„Regulamin”
§1
WARUNKI OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „ EKoPowieści ARCHWALNE jest Filmoteka Narodowa - Instytut
Audiowizualny z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa („FINA”) zwana w
dalszej części „Organizatorem”. Konkurs jest związany z powierzeniem FINA przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęcia działań informacyjno-edukacyjnych
mających na celu rozpowszechnienie w Polsce działań Fundacji Europeana w ramach piątej
edycji projektu TuEuropeana.( „PROJEKT”)
2. Fundatorem nagród jest FINA.
3. Administratorem danych osobowych jest FINA.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo
dostępu do tych danych, ich zmiana bądź usunięcie.
5. Regulamin określa warunki i zasady prowadzenia konkursu pod nazwą „EKoPowieści
Archiwalne” (zwanego dalej „Konkursem”).
6. Konkurs jest stworzony, przeprowadzony i administrowany przez Organizatora
7. Konkurs prowadzony jest na stronie intranetowej www.tueuropeana.pl.
8. Konkurs ma na celu propagowanie wśród rodzin posiadających dzieci w wieku 6-12 lat
zagadnień związanych z ochroną środowiska w powiązaniu z materiami archiwalnymi
dostępnymi na europejskiej platformie archiwalnej Europeana.eu i jest związany z
działaniami realizowanymi w ramach piątej edycji Projektu TuEuropeana. Nadzór nad
prawidłowością i przebiegiem Konkursu tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz
postępowania reklamacyjnego, sprawują pracownicy Organizatora.
§ 2.
ZASIĘG TERYTORIALNY I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej (konkurs
ogólnopolski).
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 9 listopada 2020 roku. Pracę Konkursową i wymagane do
udziału w Konkursie dokumenty, należy przesyłać do dnia 27 listopada do godziny 23:59.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 6 grudnia 2020 roku na stronie internetowej tj.
www.tueuropeana.pl.

§3.
UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie mogą brać udział zespoły rodzinne z dziećmi między 6-12 rokiem życia zwane
dalej „Zespołami”.
2. Zespół rodzinny może być rozumiany jako rodzice, dziadkowie, wujostwo wraz z dziećmi
między 6-12 rokiem życia, jak również starsze rodzeństwo z dziećmi między 6-12 rokiem życia.
3. Udział Zespołów w Konkursie jest uzależniony od wyrażenia łącznej zgody przez rodziców lub
opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie osób małoletnich na warunkach
określonych Regulaminem, udzielenie licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie
wskazanym w Regulaminie, publikację wizerunku w przypadku Uczestnika będącego
laureatem oraz przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (dalej: Zgoda Uczestnika/Opiekuna).
4. Formularz Zgłoszeniowy opublikowany na stronie www.tueuropeana.pl wraz z wymaganymi
dokumentami Oświadczenie/ Zgoda wypełnionymi zgodnie ze wzorem powinien zostać
dostarczony do Organizatora drogą mailową (skan/zdjęcie) na adres
kamila.poznanska@fina.gov.pl ( forma dokumentowa) .
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także ich rodzina.
§ 4.
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Tematem konkursu są zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego. Zadaniem
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uczestników Konkursu jest stworzenie krótkiej formy literackiej (tj. np.: opowiadanie,
rymowanka, wiersz) maksymalnie do 1800 znaków ze spacjami („Praca konkursowa”)
popularyzującej temat ekologii w świadomości społecznej oraz inspirowanej archiwami
udostępnionymi przez Organizatora na stronie Projektu www.tueuropeana.pl.
Zespoły Konkursowe tworzą krótkie formy literackie w oparciu o archiwalne zasoby cyfrowe
dostępne za pośrednictwem europejskiej platformy Europeana (Europeana.eu) udostępnione
na licencjach uprawniających do ponownego wykorzystania w celach komercyjnych,
udostępnianych na stronie Projektu lub samodzielnie wyszukanych na platformie
europeana.eu. Prace konkursowe muszą być utworami własnymi, napisanymi w języku
polskim, wcześniej nie publikowanymi i nie nagradzanymi w innych konkurach literackich.
W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wypełnić dostępny na stronie www.tueuropeana.pl
Formularz Zgłoszeniowy, oraz Oświadczenie/Zgodę rodzica/opiekuna prawnego
niepełnoletniego uczestnika Konkursu, Uczestnika Konkursu/pełnoletniego uczestnika
Konkursu, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 niniejszego Regulaminu.
Zgoda Opiekuna powinna zostać podpisana czytelnie odpowiednio przez rodziców lub
opiekunów prawnych wszystkich niepełnoletnich Uczestników.
Jeden Zespół może przesłać tylko jedną Pracę Konkursową.
Jeden raz można wysłać zgłoszenie z jednego adresu mailowego.
Zespoły oświadczają jednocześnie, że przysługiwać im będą, wyłączne i nieograniczone prawa
autorskie do przesłanych prac, i będą one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń
osób trzecich. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą wyłączoną odpowiedzialność za
naruszenie cudzych praw autorskich przez ich dzieci i podopiecznych.

8. Zespoły udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz
nieodpłatnej licencji na wielokrotne korzystanie z całości jak i w dowolnie wybranych
fragmentach z Pracy Konkursowej przez Organizatora Konkursu na następujących polach
eksploatacji:
a. utrwalanie, zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w szczególności audiowizualną,
reprograficzną, magnetyczną, cyfrową, drukiem) niezależnie od standardu, systemu
lub formatu utrwalenia, w wersji analogowej, elektronicznej oraz w formie
multibooka,
b. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Pracy konkursowej lub jakichkolwiek
utworów wykorzystujących elementy Pracy konkursowej, w tym przedruk całości lub
części Pracy konkursowej (przed i po wydaniu),
c. wprowadzanie do obrotu niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez
ograniczenia liczby egzemplarzy i w dowolnym języku, w tym wydanie i
rozpowszechnianie zwielokrotnionych nośników we wszystkich wydaniach, wersjach i
edycjach,
d. wprowadzanie do pamięci komputera, a także umieszczanie na serwerze,
e. użyczenie lub najem Pracy konkursowej,
f. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, w tym
nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez
stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne
nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową i/lub telewizyjną,
nadawanie za pomocą platform cyfrowych,
g. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie w
dowolnej sieci komputerowej, w tym udostępnianie „na żądanie“, w wersji
elektronicznej lub w formie edycji multimedialnej zarówno z umożliwieniem
użytkownikowi sporządzenia kopii, jak i bez takiej możliwości, a także
rozpowszechnianie z portali innych dystrybutorów,
h. wykorzystanie w działaniach reklamowych lub promocyjnych.
1. W Konkursie nie będą brały udziału Prace Konkursowe:
a. do których nie załączono skanu/zdjęcia podpisanej Zgody/ Oświadczenia Opiekuna,
w tym także jeżeli Zgoda/Oświadczenie Opiekuna nie została podpisana przez osoby
uprawnione do reprezentowania Uczestnika, lub też osoby takie nie wyraziły zgody, o
której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu,
b. niespełniające warunków Konkursu,
c. które nie stanowią własności intelektualnej Uczestnika konkursu lub w stosunku do
których Uczestnicy konkursu nie wyrazili zgody na korzystanie z nich na zasadach
określonych w ust. 7.
d. w odniesieniu do których Uczestnik Konkursu w treści Formularza Zgłoszeniowego nie
wyraził zgody na publikację Pracy Konkursowej po zakończeniu Konkursu,
e. które zawierające treści nieodpowiednie dla dzieci, w szczególności drastyczne,
wulgarne, obraźliwe, pornograficzne, znieważające grupy ludności albo
poszczególnej osoby z jakiegokolwiek powodu, w szczególności przynależności
narodowej, etnicznej , rasowej , wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości
lub inne nielegalne treści.
§ 5.
PRACA KONKURSOWA

1. Praca Konkursowa powinna być wykonana przez Zespół samodzielnie. W pracy możliwie jest
wykorzystanie oryginalnych, wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych materiałów
wykonanych przez Zespół.
2. Prace Konkursowe powinny być przesłane w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 tj. do
27.11.2020r. do godziny 23.59, w postaci pliku cyfrowego (w formacie .pdf) na adres:
kamila.poznanska@fina.gov.pl i muszą zawierać skan/zdjęcie wypełnionego Formularza
Zgłoszeniowego zawierającego informacje o Zespole uczestników i projekcie (imię i nazwisko,
wiek, adres email, nr telefonu, tytuł pracy, krótki opis pracy, wykorzystane jako inspiracja
materiały archiwalne), jak również Zgodę opiekuna, dostarczone do Organizatora w sposób
określony w § 3 ust. 4.
3. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich prac lub ich fragmentów
zakwalifikowanych przez Jury do Konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych
Konkursu oraz FINA.
4. Lista Uczestników, których prace zostaną przyjęte do Konkursu, opublikowana zostanie na
stronie internetowej Konkursu: www.tueuropeana.pl, po akceptacji zgłoszeń.
§6
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Jury składające się z: jednego przedstawiciela
FINA, jednego przedstawiciela wydawnictwa Tatarak, jednego przedstawiciela Fundacji
Europeana oraz autora książek dla dzieci, na podstawie oceny zgłoszonych Prac
Konkursowych.
2. Jury ocenia prawidłowo nadesłane Prace Konkursowe według następujących łącznych
kryteriów:
a. zgodność z tematem konkursu
b. oryginalność Pracy Konkursowej, w tym w szczególności nie powielanie znanych
motywów, rozwiązań i schematów,
c. spójność Pracy konkursowej, a także sposób powiązania Pracy konkursowej z
archiwami oraz ekologią,
d. kreatywność Zespołów w zakresie konstruowania opowieści i fabuły,
e. wprowadzanie elementów humorystycznych lub zastosowanie oryginalnych i
nietuzinkowych rozwiązań literackich.
1. Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami konkursowymi Jury w oparciu o kryteria wskazane
w ust. 2 wyłoni 3 laureatów – 3 Zespoły uczestników.
2. W Konkursie nagrodami są: 3 równorzędne nagrody rzeczowe – w postaci czytników
e-booków wraz z zestawem książek.
3. Organizator może opcjonalnie przyznać dodatkowe wyróżnienie.
4. Każdy z laureatów Konkursu otrzyma Honorowy Dyplom.
5. Organizator nie dopuszcza zamiany nagród rzeczowych na wypłatę ich równowartości.
§ 7.
PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Decyzje Jury są podejmowane jednogłośnie. W razie niemożności osiągnięcia jednomyślności
przez Jury, o zwycięskiej Pracy rozstrzyga Organizator. Decyzje dotyczące Zwycięzcy mają
charakter ostateczny oraz nieodwołalny.
2. Jury nie udziela Zespołom żadnych porad literackich lub konsultacji oraz nie recenzuje
nadesłanych prac w trakcie i po zakończeniu konkursu.
§ 8.
OGŁASZANIE WYNIKÓW

1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.tueuropeana.pl w dniu 6 grudnia
2020 roku. Ogłoszenie o wynikach Konkursu, o których mowa w zdaniu poprzednim będą
zawierały wyłącznie informację o laureatach konkursu. Zakres opublikowanej informacji
będzie obejmował informację o Pracy Konkursowej, jej tytuł oraz imiona i nazwiska członków
Zespołu.
2. Zespoły, których Prace konkursowe otrzymają nagrodę, zostaną o tym powiadomieni w
formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej.
3. Konkurs kończy się prezentacją zwycięskich prac na stronie dedykowanej Konkursowi
www.tueuropeana.pl oraz na stronie wydawnictwa Tatarak www.tatarak.com

§9
WYDANIE NAGRÓD
1. Nagrody oraz Honorowe Dyplomy zostaną wysłane Zespołom – laureatom konkursu na adres
do korespondencji lub adres mailowy wskazany w Karcie zgłoszenia, za pośrednictwem
poczty lub kuriera w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
§ 10
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
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(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), administratorem danych osobowych Uczestników,
udostępnionych w ramach procedury rejestracyjnej i uczestnictwa w Konkursie jest FINA z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838, REGON: 367467328
(„Administrator”).
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się
pod adresem pocztowym siedziby Administratora oraz elektronicznie poprzez adres e -mail:
iod@fina.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestników Konkursu:
imię
i nazwisko, wiek, adres e-mail, nr telefonu (dane wymagane w formularzu zgłoszeniowym oraz
dane w zakresie wizerunku pozyskiwane w trakcie trwania Konkursu).
Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy cywilnoprawnej
polegającej na zorganizowaniu Konkursu przez Organizatora na warunkach określonych w w
Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu
Administratora, w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora
wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej
oraz do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy oraz z
zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Odbiorcą danych Uczestnika mogą być w szczególności: (i) podmioty przetwarzające je na
zlecenie Administratora, w celu i zakresie związanym z realizacją umowy cywilnoprawnej, przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i
wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora; (ii) WALL-BEING Katarzyna Głogowska z
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siedzibą w Poznaniu przy ul. Świętosławskiej 9/3 61-840, lub (iii) podmioty upoważnione do
tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej
w rozumieniu RODO.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobo wych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Uczestnikom, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w
ust. 3 jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy
cywilnoprawnej polegającej na zorganizowaniu Konkursu przez FINA na warunkach określonych
w Zasadach Uczestnictwa.
§ 11.
REKLAMACJE

1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, prawidłowości Formularzy
Zgłoszeniowych, prawidłowości Zgody Opiekuna, prawidłowości wydania nagród należy
zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora w terminie najpóźniej do
30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje dotyczące werdyktu Jury nie będą
rozpatrywane.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia. O efekcie
rozpatrywanej reklamacji Uczestnicy Konkursu / Zespoły Konkursowe zgłaszające reklamację
zostaną powiadomione pocztą.
§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 roku.
2. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora www.tueuropeana.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu, zmiany Regulaminu lub przedłużenia
Konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
4. Przystąpienie Zespołów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

5. Wszelkie komunikaty dotyczące przebiegu konkursu będą publikowane przez organizatora na
stronie http://tueuropeana.pl.
Warszawa, ………...10.2020 r.

Załącznik nr 1
Karta Zgłoszeniowa

Karta zgłoszenia do konkursu literacko-archiwalnego pt.
„ EKoPowieści archiwalne”
w ramach Projektu „TuEuropeana”

1. Imię i nazwisko członków
zespołów: ................................................................................................................... ........................
................………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
2. Daty
urodzenia……………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
3. Telefon kontaktowy:...........................................................................................................................
4. Email: ..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
5. Tytuł pracy
konkursowej: …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
6. Krótki opis pracy
konkursowej:…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Archiwalne materiały wykorzystane w nadesłanych pracach lub będące ich inspiracją (tytuł, autor,
licencja, źródło):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
„Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem konkursu „EKoPOWIEŚCI ARCHIWALNE”
organizowanym przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny i jesteśmy autorami pracy
literackiej przekazanej na konkurs oraz nie naruszamy jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie oraz upublicznianie swojej pracy w celach związanych z
konkursem”.

data i miejscowość :

podpis zespołu:

Załącznik nr 2
Zgoda opiekuna

ZGODA OPIEKUNA

Jako rodzic/opiekun prawny …………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka/dzieci)
ur. dnia. ………………………… wyrażam zgodę na wzięcie przez moje dziecko/podopiecznego udziału w
Konkursie „EKoPowieści ARCHIWALNE”.
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie warunki udziału w
Konkursie.
Oświadczam, iż Praca konkursowa została przygotowana samodzielnie przez Zespół i według mojej
najlepszej wiedzy nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz nie jest obciążona jakimikolwiek
wadami prawnymi.
Działając w imieniu i na rzecz mojego dziecka/podopiecznego wyrażam zgodę na udzi elenie
Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy konkursowej na zasadach i polach eksploatacji
wskazanych w § 4 ust. 8 Regulaminu.
Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku
mojego dziecka, przez Organizatora Konkursu, w celu jego rozpowszechniania poprzez opublikowanie
na stronie www.tueuropeana.pl , w przypadku gdy jako Uczestnik Konkursu zostanie jego laureatem.
Wyrażona zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w formie fotografii i obejmuje również jej obróbkę i
powielanie. Jednocześnie zrzekam się wszelkich korzyści majątkowych wynikających z publikacji
wizerunku.
Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego i podanie w nim danych Uczestnika i przedstawiciela
ustawowego stanowi wyraźne działanie potwierdzające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach związanych ze zgłoszeniem Uczestnika do Konkursu, przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem
jego wyników oraz prezentacją nagrodzonych prac i ich promocją w mediach. Zgoda może być
cofnięta zgodnie z § 10 ust. 8 Regulaminu w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania przed jej cofnięciem.

PODPIS OPIEKUNA (czytelny) :
……………………………………………………………….

