REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
„WKRĘĆ SIĘ do UK”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Edukatio Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Św.Barbary 1, 00-686
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763508, NIP 7010897685
2. Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku 14 – 17 lat, posiadających obywatelstwo polskie oraz
znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1 (wg skali CEFR). Znajomość języka angielskiego
zostanie zweryfikowana przez Organizatora.
3. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoczesne z akceptacją jego regulaminu
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie filmu na email edukatio@edukatio.edu.pl lub w przypadku
problemów technicznych można przesłać lub dostarczyć pracę osobiści na nośniku zewnętrznym (płyta
DVD, pendrive) na adres Organizatora z adnotacją „Konkurs”.
UWAGA!
Należy wybrać tylko jeden sposób przesyłania filmów. Prosimy nie przesyłać filmów zarówno na maila, jak
i na tradycyjnych nośnikach.
2. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały zgłoszone w innych konkursach.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
5. Uczestnicy jako osoby niepełnoletnie zobowiązane są uzyskać zgodę opiekuna prawnego / rodzica
(formularz dostępny na stronie www.edukatio.edu.pl/wydarzenia) i przesłać w/w zgodę do Organizatora
na adres edukatio@edukatio.edu.pl i na adres Organizatora pocztą w nieprzekraczalnym terminie
31.03.2019.
WYMAGANIA FORMALNO TECHNICZNE
1. Termin rozpoczęcia konkursu to 04.03.2019, a zakończenie 31.03.2019
2. Pracę należy przesłać w standardowym formacie wideo mp4 lub mov i czas trwania filmu powinien wynosić
max. 60 sekund.
3. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę pliku z pracą konkursową oraz należy
załączyć formularz zgłoszeniowy dostępy na stronie Organizatora www.edukatio.edu.pl/wydarzenia
4. Organizator nie zwraca kosztów przygotowania prac oraz nie odsyła nadesłanych prac
5. Organizator zastrzega, iż filmy nie spełniające powyższych wymagań nie będą stanowiły przedmiotu
konkursu oraz nie będą przyjmowane filmy zawierające i/lub promujące rasizm, uprzedzenia etniczne,
wulgaryzmy, pomówienia, wszelkie niezgodne z prawem i/lub moralnością treści.
KRYTERIA OCENY, JURY I NAGRODY
1.
2.
3.
4.

Komisja konkursowa będzie powołana przez Organizatora.
Komisja oceniać będzie wartość merytoryczną i artystyczną filmu oraz zgodność z tematem konkursu.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
W konkursie zostanie przyznana nagroda główna oraz dwa wyróżnienia:
- Nagrodą główną jest 2-tygodniowy udział zwycięzcy konkursu w kursie „UK Educational Taster” w szkole
CATS Canterbury w Wielkiej Brytanii wraz z zakwaterowaniem, pełnym wyżywieniem i transferami z i na
lotnisko (nagroda nie obejmuje kosztów dojazdu do Londynu w Wielkiej Brytanii)
- Pierwsze wyróżnienie to 10% rabat na wybrany kurs w szkole CATS w Canterbury, Cambridge lub Londynie
- Drugie wyróżnienie to rabat w wysokości 200 zł do wykorzystania przy zakupie dowolnego wakacyjnego
kursu z oferty Edukatio
5. Nagroda główna może być wykorzystana w terminie 21.07.2019 – 04.08.2019. Pozostałe dwa wyróżnienia
są do wykorzystania na kursy odbywające się w wakacje 2019 roku. Nie ma możliwości wykorzystania
przyznanej nagrody w innym terminie, wypłaty ekwiwalentu lub przekazania nagrody innej osobie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody głównej.
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7. Zwycięzcy konkursu w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników, zobowiązani są przesłać oświadczenie do celów
podatkowych. Podatek zostanie opłacony przez Organizatora.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 04.04.2019 i laureaci nagrody głównej oraz wyróżnień zostaną
natychmiast powiadomieni o wynikach konkursu. Wyniki będą również ogłoszone na stronie internetowej
www.edukatio.edu.pl
PRAWA AUTORSKIE
1. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia potwierdza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa
autorskie oraz prawa do artystycznych wykonań do każdego zgłoszonego filmu jako całości oraz
poszczególnych wkładów twórczych składających się na ten film. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność
(i zobowiązuje się w tym zakresie zwolnić z jakiejkolwiek odpowiedzialności Organizatora) w przypadku, gdy
w związku z wykorzystaniem zgłoszonego filmu przez Organizatora zgodnie z Regulaminem dojdzie do
naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania
honorariów autorskich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji filmów konkursowych w celach
promocyjnych na stronach internetowych oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac powstałych w konkursie do celów naukowych i
edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator
2. W związku z uczestnictwem w Konkursie, niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, tj.
imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego. Podanie tych danych
jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego, aby Organizator mógł przeprowadzić Konkurs oraz skontaktować
się z Uczestnikiem w związku z realizacją konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą
nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z konkursu.
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