REGULAMIN KONKURSU ʽʽI’m green”
§1 CELE KONKURSU
1. Praktyczne wykorzystanie języka angielskiego.
2. Promocja działań ekologicznych.
3. Zachęcenie dzieci ze szkoły podstawowej do wykorzystania nowoczesnych urządzeń
multimedialnych.
4. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu.
5. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.
§2 TEMAT KONKURSU ORAZ ZASADY UCZESNICTWA
1. Temat konkursu „I’m green”. Organizatorzy konkursu oczekują krótkich, 5-10
minutowych filmów w języku angielskim na jeden z trzech tematów:
“Everyday Heroes” opisz w jaki sposób robisz zwykłe sprawy “in a green way”.
“Second life – DIY” – pokaż jak nadać staremu przedmiotowi drugie życie,
nagrywając instrukcję DIY.
“A better future” - opisz jeden eko problem i zaproponuj jego rozwiązanie.
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych – uczniowie szkoły
podstawowej klas I-III oraz IV-VI.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny.
4. Konkurs jest konkursem jednoetapowym.
5. Film powinien mieć nie więcej niż 10 minut, uwzględniając czołówkę oraz napisy
końcowe.
6. Ilość aktorów biorących udział w filmie jest dowolna.
7. Autorem filmu, a jednocześnie uczestnikiem konkursu może być jedna osoba.
8. Na konkurs każdy uczestnik może przekazać jeden film.
9. Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć jednen film konkursowy na płycie CD, DVD
lub pendrivie lub przesłać film na adres biuro@go4progress.pl w formacie zgodnym z
odtwarzaniem Windows Media Player .
10. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument,
wywiad, reportaż lub kreskówkę), które przedstawiają jeden z tematów.
11. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego
urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
12. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność,
wartość merytoryczna, poprawność językowa.
13. Wszystkie filmy zostaną obejrzane przez komisję konkursową i ocenione.

14. Organizator wyłoni trzy najlepsze filmy w dwóch kategoriach wiekowych. Zwycięzcy
konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
15. Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 kwietnia na fanpage’u Centrum językowego
go4progress (www.go4progress.pl/facebook) oraz na stronie www.go4progress.pl.
16. Organizator zobowiązuje się również do powiadomieniu zwycięzców oraz osób
wyróżnionych telefonicznie.

§3 ZGŁOSZENIA
1. Prace konkursowe na nośniku lub płycie CD/DVD wraz z wypełnioną kartą
zgłoszenia, oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie, można
przekazywać w siedzibie Centrum Językowego przy ul. Lecha 5/7 w Toruniu lub
przesłać na adres biuro@go4progress.pl do 17 kwietnia 2019 r.
§ 4 PRAWA AUTORSKIE
1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób
trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych
przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury
osobistej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do pokazów
konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, nadsyłane filmy nie mogą
być zabezpieczane przed przegrywaniem.
3. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące
lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić
od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia
za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego
udostępniania filmu.
§ 5 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest
Centrum Językowe go4progress z siedzibą przy ul. Lecha 5/7 w Toruniu.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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).
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@go4progress.pl

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,§
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko uczestnika oraz rodzica lub opiekuna prawnego,
b) adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego,
c) numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego.
d) wiek uczestnika.
7. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody);
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
9. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu zezwala na wykorzystanie imienia i
nazwiska uczestnika w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z
wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu
wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności
uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub
w inny sposób przetwarzanych.

§ 6 Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
mojego dziecka (uczestnika konkursu) w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz
udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem
danych osobowych jest Centrum Językowe go4progress (ul. Lecha 5/7, 87-100 Toruń).
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,
w jakim zostały zebrane.
2. Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w
regulaminie konkursu.
3.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej)przez Centrum Językowe go4progress siedzibą w Toruniu
przy ul. Lecha 5/7 na potrzeby konkursu „I’m Green”
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania
filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji na stronie Internetowej Centrum
go4progress lub fanpage’u oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i
informacyjnych. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej
lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.

