REGULAMIN UCZESTNICTWA W XI PRZEDSZKOLNYM FESTIWALU NAUKI KMO - online
1. XI Przedszkolny Festiwal Nauki KMO - online organizowany jest przez Przedszkole Miejskie
nr 9 „AKADEMIA PRZYGODY” z siedzibą w Legionowie przy ulicy Królowej Jadwigi 11.
Patronem Festiwalu jest Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Prezydent Miasta
Legionowo.
2. Uczestnikami Festiwalu mogą być

członkowie Klubów Młodego Odkrywcy z Polski

i z zagranicy oraz partnerzy Festiwalu.
3. Zadaniem Uczestników Festiwalu jest przygotowanie, przeprowadzenie i nagranie ciekawego
eksperymentu (telefonem, aparatem cyfrowym, kamerą, tabletem itp.).
4. Na Festiwal można zgłaszać prace audiowizualne wykonane w dowolnej technice o czasie nie
przekraczającym 5 minut zrealizowane w różnych formach i z wykorzystaniem różnych
środków technologicznych np. telefonu komórkowego, aparatu cyfrowego, kamery, tabletu.
5. Zgłoszenie prac jest bezpłatne.
6. Zgłoszenie filmu odbywa się poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego
i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz pliku z filmem w formie cyfrowej na adres
Organizatora konkursu: pm-dziewiatka@o2.pl.
7.

Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Festiwalu nie mogą być w żaden sposób ograniczone,
ani też nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osób trzecich. Zabronione jest
wykorzystywanie utworów muzycznych bez wymaganej licencji. W innym przypadku autor
musi załączyć do karty oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu i utworów w nim
zawartych.

8. Autor zgłaszając film do udziału w Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub
fragmentów filmu w celach promocyjnych w ramach prowadzonej promocji konkursu na
stronach internetowych Organizatora oraz Patrona Festiwalu.
9. Organizatorzy uhonorują uczestników Festiwalu podziękowaniami.
10. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
administracyjnych związanych z przeprowadzeniem Festiwalu oraz dla potrzeb związanych
z promowaniem Festiwalu na stronach internetowych związanych z Festiwalem (zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U.2019, poz. 1781).

11. Zgłoszenie filmu oznacza zgodę na postanowienia regulaminu konkursu.
12. Film należy przesłać wraz z dokładnie wypełnionym Zgłoszeniem w terminie do dnia
24.05.2021r. na adres e-mail: pm-dziewiatka@o2.pl
13. Przesłane na adres Organizatora prace

będą prezentowane w formie nie zmienionej

w stosunku do otrzymanego pliku (zarówno technologicznie jak i treściowo) od 01.06.2021 r.
na stronie internetowej Przedszkola. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia
pracy w festiwalu ze względu na ograniczenia techniczne organizatora lub nadesłanego pliku
(nie obsługiwane formaty bądź zła jakość nadesłanego pliku).
14. Przesłanie Organizatorowi Festiwalu filmu jest równoznaczne z zapewnieniem przez
uczestnika, że osoby trzecie przedstawione w filmie nie wnoszą zastrzeżeń wobec
publicznego prezentowania swojego wizerunku na filmie zgłaszanym do Festiwalu. Przesłanie
pracy jest również jednoznaczne z oświadczeniem że praca jest neutralna i nie narusza zasad
współżycia społecznego. W przypadku naruszenia powyższych zasad praca nie weźmie
udziału w festiwalu i nie zostanie opublikowana
15. Uczestnik Festiwalu z chwilą nadesłania prac na Festiwal oświadcza, że:
•

akceptuje niniejszy Regulamin;

•

jest autorem filmu oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy
(rodzina,

znajomi

i

inne

osoby

utrwalone

na

filmie)

na

uczestnictwo

w Festiwalu oraz publikacje.
•

odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać
skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Festiwalu;

•

Uczestnik wyraża zgodę na niekomercyjne przetwarzanie swoich danych osobowych
na potrzeby organizacji i promocji Festiwalu zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018r
(Dz.U. 2019 poz. 1781) o ochronie danych osobowych.;

•

Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej
Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń
terytorialnych z przesłanego filmu na wszystkich polach eksploatacji,

•

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

16. Za niepełnoletniego uczestnika wszelkie oświadczenia i zgody podpisuje rodzic / opiekun
prawny.

