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Regulamin Konkursu  
„Koło naukowe twórcą filmu interaktywnego” 

 
 

§ 1 
Zasady ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Koło naukowe twórcą filmu interaktywnego” (zwanego dalej 
„Konkursem”) jest Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej z 
siedzibą w Koszalinie (75-453) przy ulicy Śniadeckich 2 (zwanej dalej „Organizatorem”).  

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Wirtualna Fizyka- Wiedza Prawdziwa 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej 
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Konkurs trwa w terminie od 01.10.2012 do 01.02.2013. 

5. Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

6. Konkurs skierowany jest do uczniów/uczennic i nauczycieli/nauczycielek szkół 
ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie Wirtualna Fizyka- Wiedza Prawdziwa.   

 
§ 2 

Cel Konkursu 
 

1. Celem Konkursu jest propagowanie nauki Fizyki przez własne doświadczenia, posługując się 
możliwie prostymi i tanimi środkami (w tym przedmiotami codziennego użytku), aby mogła ona 
być nauczana jako powiązany z rzeczywistością przedmiot doświadczalny. 

 
2. Konkurs jest realizowany zgodnie z założeniami przewidzianymi w harmonogramie Projektu 

Wirtualna Fizyka- Wiedza Prawdziwa.  
 

 
§ 3 

Uczestnictwo w Konkursie 
 

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać Koło Naukowe (zwane dalej „Kołem Naukowym”)  składające 
się z 5 uczniów i 1 nauczyciela prowadzącego ze szkoły ponadgimnazjalnej biorącej udział w 
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Projekcie Wirtualna Fizyka- Wiedza Prawdziwa, spełniających warunek określony w § 3 ust. 2 
Regulaminu.  

2. Do uczestników Projektu Wirtualna Fizyka- Wiedza Prawdziwa zalicza się jedynie tych uczniów i 
nauczycieli, którzy poprawnie wypełnili dokumenty rekrutacyjne i formalnie zgłosili się do projektu 
(wypełnili regulaminy, formularze zgłoszeniowe oraz ankiety PEFS). 

3.  Uczniowie, którzy nie oddali kompletu dokumentów, a posiadają jedynie konto użytkownika na 
Portalu Ekspertów nie mogą brać udziału w Konkursie.  

4. Każdy nauczyciel prowadzący, chcący wziąć udział w Konkursie może zgłosić maksymalnie 1 Koło 
Naukowe składające się z 5 współpracujących ze sobą uczniów. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
 
 
 

§ 4 
Przedmiot Konkursu 

 
1. Zadaniem Koła Naukowego jest stworzenie scenariusza oraz przy pomocy kamery lub innego 
przenośnego rejestratora obrazu i dźwięku– krótkiego autorskiego filmu, w którym uczniowie sami 
nakręcą zjawisko fizyczne wraz z jego opisem i wyjaśnieniem.  

2. Twórcy filmów mogą wykorzystać dowolny sprzęt audio-wizualny, np.:  
a) telefon komórkowy (film z montażem),  
b) aparat fotograficzny (film z montażem), 
c) kamera przenośna (film z montażem).  

3. Koło Naukowe może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 filmy, z których najlepszy (zdaniem 
Organizatora) będzie walczył o nagrodę w Konkursie. 
 

4. Każdy film zgłoszony do Konkursu musi spełnić następujące wymagania:  
a) musi być zmontowany, 
b) powinien składać się z 2 części: opisowej- zawierającej komentarz wraz z postawionym 

pytaniem oraz części wyjaśniającej odpowiedź wraz z uzasadnieniem,  
c) musi przedstawiać zjawisko fizyczne zrealizowane przy użyciu możliwie prostych i tanich 

środków,  
d) na początku filmu powinno znaleźć się ujęcie przedstawiające planszę Projektu Wirtualna 

Fizyka- Wiedza Prawdziwa; (do ściągnięcia na stronie www.StudiaNET.pl w zakładce 
„Konkurs filmowy”). 

 
5. Zgłoszone do Konkursu filmy nie mogą być dłuższe niż 5 min. 

http://www.studianet.pl/
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6. Filmy mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak wersja zgłoszona do Konkursu musi mieć 

formę pliku cyfrowego w formacie avi, mov, mp4, mpg2, H264 lub mpg4.  
 
7. W przypadku filmów analogowych uczestnik konkursu powinien we własnym zakresie 

przekształcić prace do plików cyfrowych i przetworzyć je zgodnie z wymaganiami Konkursu.  
 

8. Filmy nie spełniające wymagań określonych w Regulaminie zostaną wyłączone z udziału w 
Konkursie.  

9. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać praw autorskich ani praw osób trzecich, a także 
obrażać ani deprecjonować żadnych projektów realizowanych lub zrealizowanych przy 
finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 

§ 5 
Dokonywanie zgłoszeń 

 
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga pobrania, wypełnienia i odesłania na adres Biura Projektu 
Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa, następujących dokumentów: 
 

A) formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1);  
B) w przypadku osób pełnoletnich (dot. nauczycieli i uczniów) imiennego oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich do filmu (Załącznik nr 2); 
C) w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest przedstawienie zgody opiekunów 
prawnych na przeniesienie praw autorskich do filmu, na podstawie formularza stanowiącego 
Załącznik nr 3; 

 
2. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie www.StudiaNET.pl w zakładce „Konkurs filmowy” 
 
3. Obowiązkiem Koła Naukowego jest przesłanie pełnego kompletu dokumentów wszystkich jego 

członków w terminie do 31.12.2012 na adres: Biuro Projektu Wirtualna Fizyka- Wiedza Prawdziwa 
ul. Śniadeckich 2, pok. 106-3D, 75-453 Koszalin. 
 

4. Dane osobowe Uczestników będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 – tekst 
jednolity, ze zm.). na zasadach określonych w § 11 Regulaminu. 

 
5. Zgłoszenia niekompletne bądź zawierające nieprawdziwe dane nie będą akceptowane.  
 
6. Filmy uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 31.12.2012. 
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7. Sposób zgłaszania filmów:  
A) przesłanie pliku na adres Biura Projektu Wirtualna Fizyka- Wiedza Prawdziwa na płycie 
CD/DVD podpisanej nazwą Koła Naukowego, imieniem i nazwiskiem opiekuna, adresem szkoły 
oraz tytułem filmu, 

 
8. Filmy zgłoszone na Konkurs nie będą zwracane. 
 
 

§ 6 
Prawa autorskie 

 

1. Filmy zgłaszane do Konkursu muszą być pracami samodzielnymi Koła Naukowego (nie mogą 
stanowić opracowania cudzych utworów), które nie były wcześniej publikowane, ani nie były 
przedstawiane w żadnym innym Konkursie lub w Internecie.  

 
2. Uczestnik zapewnia, że:  
a) przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do filmów zgłaszanych do Konkursu lub 

uzyskał zgodę wszystkich współtwórców na korzystanie ze zgłaszanego filmu w zakresie 
niezbędnym do jego udziału w Konkursie,  

b) osoby występujące w filmie zgłaszanym do Konkursu wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich 
wizerunków w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 
3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, iż w przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności z 

tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw pokrewnych lub innych roszczeń cywilnoprawnych, 
Uczestnik Konkursu zwolni niezwłocznie Organizatora z odpowiedzialności, w szczególności 
przystąpi do ewentualnego sporu jako interwenient uboczny, w sytuacjach wskazanych przez 
przepisy prawa – zwolni Organizatora z procesu lub wystąpi przeciwko takim roszczeniom na 
własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi wszelkie roszczenia, a w razie zasądzenia od 
Organizatora regresowo zwróci Organizatorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane 
z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.  

 
4. Organizator jest uprawniony do usunięcia z udziału w Konkursie filmów naruszających prawa 

autorskie lub inne prawa osób trzecich, również w wypadku jeśli istnieje duże 
prawdopodobieństwo wystąpienia takich naruszeń, a także wszelkie treści naruszające 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność słowa i dobre obyczaje.  

5. Zgłaszając film do Konkursu Uczestnik zezwala Organizatorowi na korzystanie z filmu bez 
ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:  
a) druku fragmentów w dowolnej liczbie oraz formie publikacji i w dowolnym nakładzie;  
b) utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną, niezależnie od standardu, systemu i formatu 

oraz zwielokrotnianie utrwalonych egzemplarzy;  
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c) publiczne prezentowanie, służące do celów informacyjnych i marketingowych, na 
wewnętrznych i zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, 
systemu i formatu i zamieszczanie w sieci Internet;  

d) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów oraz umieszczenie w 
serwisie;  

e) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;  

f) opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie 
komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian.  

 
6. Laureaci konkursu zobowiązani są przenieść na Organizatora bez dodatkowych opłat – w formie 

pisemnej umowy – autorskie prawa majątkowe do filmu, na polach eksploatacji wskazanych w § 6 
ust. 5 Regulaminu, przy czym jeśli Laureat będzie osobą niepełnoletnią, zgodę na przeniesienie 
praw autorskich wyrazić muszą opiekunowie Laureata.  

 
 

§ 7 
Rozstrzygnięcie Konkursu 

 
1. Oceny Filmów zgłoszonych do Konkursu i wyboru laureatów Konkursu (zwanych dalej: 

„Laureatami”) dokona komisja powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją Oceniającą”).  
 
2.  W skład Komisji Oceniającej wejdą wskazani przez Organizatora: prof. fizyki, prof. dydaktyki, 

nauczyciel fizyki oraz pracownik ds. organizacji konkursu posiadający doświadczenie w dziedzinie  
postprodukcji wideo.  

 

3. Posiedzenie Komisji Oceniającej odbędzie się dnia 07.01.2013 roku w Koszalinie.  
 
4. Komisja Oceniająca dokona wyboru Laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami, 

biorąc pod uwagę szczególnie:  
a) oryginalność pomysłu, 
b) wartości merytoryczne filmu,  
c) walory artystyczne i techniczne filmu. 

 
5. Decyzje Komisji Oceniającej odnośnie wyboru Laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie.  
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§ 8 
Nagrody 

 
1. Nagrodami w Konkursie będą wyświetlacze full HD (projektory lub telewizory), które Organizator 

przekaże na rzecz szkoły oraz zestawy książek dla Kół Naukowych 

 
 

 
§ 9 

Ogłoszenie wyników Konkursu 
 
1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną lub 

telefonicznie za pośrednictwem kontaktu z nauczycielem prowadzącym nie później niż do dnia 
01.02.2013 wraz z informacją o sposobie i czasie przekazania nagród. 

 
2. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie Projektu www.Studia.NET.pl w 

zakładce „Aktualności” co najmniej 7 dni przed terminem przekazania nagród. 
 
 

 
§ 10 

Reklamacje 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać do 
Organizatora pisemnie, listem poleconym, w terminie 14 dni od ostatecznej daty zakończenia 
Konkursu (liczy się data stempla pocztowego). Reklamacje zgłaszane po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

 
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia na 

adres siedziby Organizatora. 
 
3. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzonej reklamacji listem poleconym, w 

terminie 7 dni od dnia jej rozpatrzenia. 
 

 
§ 11 

Dane osobowe 
 

1. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Organizator. Dane będą 
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 
2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym 
realizacji Nagrody.  
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2. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu podmiotowi 

trzeciemu.  
 
3. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
 

4. Kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego z podaniem danych osobowych i wyrażenie 
zgody na ich przetwarzanie na warunkach podanych w formularzu zgłoszeniowym jest 
dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestnictwa w Konkursie.  

 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

 
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu.  
 
2. Uczestnik Konkursu nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z niniejszego 

Regulaminu oraz uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do Nagrody na rzecz innych osób 
trzecich czy podmiotów.  

 
3. Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych 

roszczeń osób trzecich powstałych wskutek niezgodności oświadczeń złożonych przez Uczestnika 
Konkursu. W przypadku zaspokojenia przez Organizatora takich roszczeń Uczestnik Konkursu 
zwróci Organizatorowi lub kwotę pokrytych roszczeń i wszelkie wydatki z tym związane, w tym 
pośrednie i bezpośrednie, w tym koszty obsługi prawnej, koszty postępowania sądowego, 
arbitrażowego itd.  

 
4. Prawa i obowiązki Organizatora bądź wykonanie takich praw i obowiązków, wynikające z 

Regulaminu, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, prawa i obowiązki fundatora nagród, będą 
mogły zostać w całości lub w części przekazane na rzecz osób trzecich. Takie przekazanie nie 
będzie stanowiło zmiany Regulaminu.  

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie 
udziału w Konkursie, a także za prawidłowość i prawdziwość danych podanych przez Uczestnika 
Konkursu.  

 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych 

danych przez Uczestnika Konkursu.  
 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na 

wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  
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nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET 
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Biuro projektu: ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin,  pok. 106-3D 
Koordynator uczelniany: prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski 
Kierownik projektu: mgr inż. Łukasz Rypina 
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8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem dostawców 
usług internetowych, telefonicznych (faxu) oraz Poczty Polskiej.  

 
9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w 

szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.  

 
10. W przypadku spraw nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator. Decyzje Organizatora w tym 

zakresie są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
 
11. Organizator zastrzega sobie prawo: dokonywania zmian w Regulaminie, przerwania, zmiany 

Konkursu lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych 
zmianach będzie publikowana na stronie Projektu Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa 
(www.StudiaNET.pl).  

 
 

Koszalin, 01.10.2012. 

Regulamin opracował: mgr inż. Piotr Zmuda Trzebiatowski 

 

 

 


