Regulamin konkursu na film/spot o tematyce handlu ludźmi w dwóch kategoriach:
informacyjnej o zjawisku handlu ludźmi i prewencyjnej jak nie zostać ofiarą handlu
ludźmi podczas poszukiwania pracy pt. ”Handel ludźmi? CO JA WIEM…”
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ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu pn. „Handel ludźmi? CO JA WIEM…” zwanym dalej „Konkursem”, jest
Wojewódzki Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, zwany dalej „Zespołem”
powołany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
Konkurs jest realizowany w ramach zadań Zespołu, polegających na upowszechnianiu informacji,
dotyczących zjawiska handlu ludźmi, określonych zarządzeniem nr 47/2015 Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw
Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.
Patronem honorowym Konkursu są: Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
Patronat medialny nad Konkursem sprawuje TVP 3 Bydgoszcz.
CELE KONKURSU
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – filmu/spotu w dwóch kategoriach
konkursowych: ogólnej o zjawisku handlu ludźmi oraz prewencyjnej jak nie zostać ofiarą handlu
ludźmi podczas poszukiwania pracy.
Do głównych celów konkursu należy:
a) popularyzacja wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o problematyce handlu ludźmi,
w tym wykorzystania człowieka do pracy i usług o charakterze przymusowym,
b) kształtowanie świadomości na temat niebezpieczeństw i zagrożeń jakie niesie handel ludźmi
c) zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji i utrwalania wiedzy
na temat zjawiska handlu ludźmi,
d) zapoznanie z zagrożeniami wykorzystania człowieka, w kontekście handlu ludźmi, jakie mogą
mieć miejsce przy poszukiwaniu pracy w szczególności za granicą.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, dalej zwanym
„Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Konkurs jest organizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem osób studiujących.
W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin przedstawicieli Zespołu oraz pracowników
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy.
Prace konkursowe mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub grupowo w zespołach
nie więcej niż 3 osobowych.
Każdy z Uczestników lub zespół Uczestników występujących wspólnie może złożyć w ramach
Konkursu tylko jedną pracę konkursową w każdej kategorii konkursowej, pod warunkiem, że nie
będzie to ta sama praca. W przypadku złożenia takich samych prac do obydwu kategorii
konkursowych Uczestnik lub zespół Uczestników Konkursu zostaną całkowicie wykluczeni z udziału
w Konkursie, a ich prace nie będą oceniane.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu, wykluczyć z udziału w nim
Uczestnika/zespół Uczestników (jak również odmówić przyznania nagrody), w stosunku do których
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powziął informacje o działaniach sprzecznych z Regulaminem.
Udział w Konkursie oraz podanie, związanych z udziałem, danych są całkowicie dobrowolne.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Rozwiązanie Konkursu, zawierające imiona i nazwiska, miejscowość zamieszkania laureatów
oraz nazwę i adres szkoły, zostanie ogłoszone na stronach: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz
www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl
Organizator ma prawo do publikacji sylwetki laureata/laureatów Konkursu, w tym wizerunku,
przekazanego przez laureata/laureatów Organizatorowi.
Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje przekazywane między Organizatorem
i Uczestnikami wymagają zachowania formy pisemnej.
WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PRACE
Przedmiotem konkursu jest nakręcenie filmu/spotu w określonych kategoriach konkursowych.
Prace konkursowe uznane będą za spełniające wymagania Konkursu, gdy:
a) w kategorii informacyjnej:
 przedstawiały będą zjawisko handlu ludźmi i metody wykorzystania człowieka w kontekście
zbrodni jaką jest handel ludźmi,
 trwać będą max. 60 sekund,
 będą w formacie: mov., mpg., mp4., lub avi. w kodeku H.254/MPEG4 oraz w rozdzielczości:
SD: 720/576 25 fps z bitrate nie mniejszym niż 4 Mbit/s (format obrazu 4:3 i 16:9)
lub HD: 1280/720 25/50 fps z bitrate nie mniejszym niż 6 Mbit/s lub 1920/1080 25 fps
z bitrate nie mniejszym niż 9 Mbit/s.
b) w kategorii prewencyjnej:
 będą ukazywać problem i zagrożenia w kontekście handlu ludźmi, wynikające z poszukiwania
pracy zarobkowej,
 trwać będą max. 60 sekund,
 będą w formacie: mov., mpg., mp4., lub avi. w kodeku H.254/MPEG4 oraz w rozdzielczości:
SD: 720/576 25 fps z bitrate nie mniejszym niż 4 Mbit/s (format obrazu 4:3 i 16:9)
lub HD: 1280/720 25/50 fps z bitrate nie mniejszym niż 6 Mbit/s lub 1920/1080 25 fps
z bitrate nie mniejszym niż 9 Mbit/s
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Prace konkursowe nie mogą zawierać słów uznanych powszechnie za obraźliwe.
Pracą konkursową w każdej kategorii stanowi film/spot nagrany na nośniku danych (pendrive, płyta
CD/DVD) podpisanym tytułem pracy z czytelnie wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową
i oświadczeniami. W przypadku zespołu Uczestników, każdy Uczestnik składa kartę zgłoszeniową
wraz z oświadczeniami.
Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone w ramach
innych konkursów.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami
Regulaminu Konkursu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową i podpisanymi
oświadczeniami w wymaganym terminie.
Regulamin Konkursu oraz wzór Karty zgłoszeniowej i oświadczeń dostępny jest w siedzibie
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz), w siedzibie Delegatury
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku (ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek,
pok. 33) oraz na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
www.bydgoszcz.uw.gov.pl
Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału
w Konkursie.
Złożenie pracy konkursowej jest równoczesne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
Prace należy składać osobiście, kurierem (w godzinach urzędowania) w siedzibie Kuratorium
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Oświaty w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, pok. 307, z dopiskiem Konkurs
„Handel ludźmi? CO JA WIEM…” lub pocztą na ww. adres.
Termin składania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r. (o zachowaniu terminu decyduje data
stempla pocztowego lub osobistego doręczenia)
Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
KOMISJA KONKURSOWA
Gremium powołanym do dokonania oceny spełniania przez uczestników konkursu wymagań
określonych w Regulaminie oraz do dokonania oceny złożonych prac konkursowych, a także
wyboru i przyznania nagród jest Komisja Konkursowa.
Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora.
W skład Komisji wejdą przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania
Handlowi Ludźmi, przedstawiciel TVP 3 Bydgoszcz oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy.
NAGRODY
Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane po 4 najlepsze prace, tj. I i II miejsce oraz dwa
wyróżnienia, w każdej kategorii konkursowej.
Laureaci zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami:
a) zgodność przesłania zawartego w pracy z tematyka pracy określoną w Regulaminie Konkursu;
b) wyrazistość przekazu,
c) pomysłowość – kreatywność.
Komisja dokona oceny prac oraz rozstrzygnie konkurs najpóźniej do dnia 31 maja 2018 r.
Laureaci Konkursu oraz placówka edukacyjna, która będzie reprezentowana przez Laureata I i II
miejsca w Konkursie zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu i terminie wręczenia nagrody.
Dodatkowa lista nagrodzonych prac będzie umieszczona na stronach internetowych:
www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

VIII. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego
własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych
i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, a także, że uzyskał wszelkie wymagane prawem
zgody i/lub upoważnienia, w tym na fotografowanie obiektów i/lub osób oraz ich wykorzystywanie
(w tym wizerunku osób na nich uwidocznionych) w zakresie określonym Regulaminem.
W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem
faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń
osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje
wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji
o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do
niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody bądź równowartości kosztów
nagrody w przypadku, gdy nagroda nie była przedmiotem.
2. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika Konkursu na wielokrotne
(nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości,
jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej przez Organizatora
na wszystkich znanych polach eksploatacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo redakcji i dokonywania poprawek oraz skrótów prac
konkursowych.
4. Prace lub ich fragmenty mogą być utrwalane przez Organizatora na wszelkich nośnikach,
zwielokrotniane każdą techniką, wprowadzane do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych (w tym sieci Internet), wykorzystywane do celów promocji oraz rozpowszechniane
w sposób inny niż określony powyżej – poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, a także
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publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu,
w szczególności w celu realizacji Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia oraz w celu
opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Organizator
gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania
zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia
w przypadku wygranej przekazania zwycięzcy nagrody. Dane osobowe nie będą udostępniane
innym podmiotom, z zastrzeżeniem publikacji danych laureatów Konkursu w zakresie określonym
w Regulaminie. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane i chronione zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018
r. poz. 138).
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty mailowej pod
adresami: llewandowska@bydgoszcz.uw.gov.pl; emroczkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów, w szczególności zakończenia konkursu
oraz pozostałych terminów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się z Laureatami Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione
zgłoszenia do Konkursu.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

Załączniki do Regulaminu:
1.
Karta zgłoszeniowa.
2.
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu.
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