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Regulamin konkursu dla młodzieży  

„KAMERA-NAUKA-AKCJA” (dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „KAMERA-NAUKA-AKCJA ” [dalej: „Konkurs”] jest Centrum 

Nauki EXPERYMENT w Gdyni 81-451, al. Zwycięstwa 96/98, NIP 5862277972, REGON 

221715245, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia w Księdze 

Rejestrowej VI (dalej: „CN EXPERYMENT” lub „Organizator”).  

2. Konkurs jest integralną częścią międzynarodowego Projektu Science Inspired 

(opis Projektu dostępny experyment.gdynia.pl/pl/wspolpraca/science-inspired). 

3. Celem Konkursu jest: 

a) promowanie aktywnej nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych wśród 

młodzieży, 

b) rozwijanie umiejętności multimedialnych, w tym umiejętności kręcenia 

krótkometrażowych filmów o tematyce naukowej, 

c) zaznajomienie młodzieży z ofertą CN EXPERYMENT jako miejscem rozwijającym 

zainteresowania i pasje, a także z możliwościami jakie daje interdyscyplinarna 

wystawa CN EXPERYMENT, 

d) zaznajomienie młodzieży i nauczycieli z projektem Science Inspired mającym 

na celu promocję innowacyjnych form nauki. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest pobranie formularza zgłoszeniowego 

ze strony www.experyment.gdynia.pl, a następnie jego uzupełnienie i przesłanie 

na adres e-mail: filmy@experyment.gdynia.pl.UWAGA! U osób, które nie ukończyły 

18 roku życia, na formularzu musi widnieć podpis rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń do 30.09.2020 r. 

3. Uczestnik/Zespół, który zgłosi chęć udziału w Konkursie, będzie mógł uczestniczyć 

w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się 03.10.2020 r. w CN EXPERYMENT. 

W ramach warsztatów Uczestnicy zapoznają się z podstawami dotyczącymi metod 

kręcenia oraz montażu krótkometrażowych filmów. 

http://www.experyment.gdynia.pl/
mailto:filmy@experyment.gdynia.pl
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4. Udział w konkursie nie wiąże się z żadna opłatą dla uczestnika. 

5. W Konkursie może wziąć udział osoba w wieku 13–19 lat (dalej: „Uczestnik”), przy 

czym osoby które nie ukończyły 18 roku życia przystępują do Konkursu za zgodą 

rodzica/opiekuna prawnego. 

6. Do Konkursu można przystąpić indywidualnie lub w zespole max. 3 osobowym. 

7. Dopuszcza się udział większej liczby osób w przygotowanym materiale 

konkursowym, jednak z zastrzeżeniem:  

a) laureatami Konkursu mogą być tylko osoby zgłoszone zgodnie z § 2 ust. 6, 

b) do Konkursu zgłosić można wyłącznie materiały spełniające wymogi ustawy 

prawo autorskie w zakresie upublicznienia wizerunku.  

 

§ 3 

Przebieg Konkursu 

 

1. Harmonogram Konkursu: 

a) nadsyłanie zgłoszeń, poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego (załącznik nr 1): do 30.09.2020 r. 

b) warsztaty w CN EXPERYMENT: 03.10.2020 r. 

c) nadsyłanie filmów konkursowych: do 31.10.2020 r. 

d) ogłoszenie wyników, wręczenie nagród: listopad 2020 r. 

2. Udział w Konkursie polega na wykonaniu i przesłaniu do Organizatora 

krótkometrażowego filmu o tematyce naukowej realizującego hasło KAMERA-

NAUKA-AKCJA, który powinien trwać nie mniej niż 30 sekund, a nie dłużej niż 

3 minuty.  

3. Organizator zachęca do przygotowania filmów z wykorzystaniem elementów 

wystaw CN EXPERYMENT, w tym celu uczestnicy Konkursu otrzymają możliwość 

wejścia na wystawy, przy wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. 

4. Organizator przygotował 3-etapowy poradnik „Jak nakręcić atrakcyjny 

krótkometrażowy film naukowy?”, dostępny pod linkiem scienceinspired.eu/videos-

competition-for-youth 

5. Gotowy film: 

a) wraz z tytułem filmu, opisem idei, która mu przyświecała, należy przesłać na 

adres: filmy@experyment.gdynia.pl do 31.10.2020r. 

b) powinien być w formacie wspieranym przez Youtube np. mp4, avi itp. 

c) powinien posiadać rozdzielczość obrazu przynajmniej 480p 

https://scienceinspired.eu/videos-competition-for-youth
https://scienceinspired.eu/videos-competition-for-youth
mailto:filmy@experyment.gdynia.pl
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6. Uczestnik/Zespół Konkursu nadsyłając film deklaruje, iż przysługują mu wyłączne 

i nieograniczone prawa autorskie względem nadesłanego filmu, a także 

nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

7. Ocenie podlegać będzie:  

a) wartość merytoryczna filmu, 

b) zgodność z tematem konkursu, 

c) jakość techniczna – estetyka, montaż, dźwięk, 

d) kreatywność. 

8. Spośród wszystkich nadesłanych filmów, Komisja konkursowa wyłoni 10 finalistów 

(10 najlepszych filmów), którzy powalczą o nagrodę główną. 

9. Uczestnicy oświadczają, iż na wypadek zostania finalistą konkursu, wyrażają zgodę 

na publikację filmów w zakresie o którym mowa w pkt 5 lit. b) i c) powyżej i udzielają 

Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, ani terytorialnie licencji 

oraz zezwoleń w zakresie niezbędnym do publikacji filmów w powyższym zakresie 

w sieci Internet (w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym), z uwzględnieniem warunków publikacji filmów 

w serwisach Youtube oraz Facebook. Uczestnicy oświadczają iż są uprawnieni 

do udzielenia powyższych licencji oraz zezwoleń, w szczególności w zakresie 

publikacji wizerunków wszystkich osób widocznych na filmach. 

10. Warunkiem udziału w etapie kwalifikującym do nagrody głównej jest zgoda 

na publikację wizerunku Uczestników/Zespołów oraz osób występujących w filmie. 

Zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolna, ale niezbędna do zakwalifikowania 

się do kolejnego etapu konkursu. 

 

§ 4 

Nagrody 

 

1. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu w listopadzie 

2020 r. poprzez informację rozsyłaną drogą emaliową. 

2. Nagrody zostaną wręczone podczas finału Konkursu, który odbędzie się 

w listopadzie 2020 r. w CN EXPERYMENT, a udział w nim wezmą laureaci Konkursu, 

rodzice/opiekunowie prawni, osoby zaangażowane w produkcję filmu 

konkursowego (zgodnie z § 2 ust. 7). 
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3. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy zgodnie z harmonogramem §3 ust. 1 

dostarczą nakręcony film naukowy do Organizatora, otrzymają od Organizatora 

upominek w formie drobnych gadżetów.  

4. Finaliści konkursu (wyłonionych 10 najlepszych filmów konkursowych), otrzymają 

nagrody i powalczą o nagrodę główną. 

5. Nagrody dla finalistów konkursu: 

a) specjalnie dedykowane warsztaty filmowe, 

b) organizator zamieści wyłonione filmy konkursowe na kanale Youtube projektu 

Science Inspired. Jest to kanał specjalnie dedykowany międzynarodowemu 

projektowi Science Inspired, na którym młodzież z 4 krajów partnerskich 

udostępniać będzie filmy przygotowane w ramach podobnego konkursu. 

Organizator przetłumaczy filmy na język angielski, a następnie tłumaczenia 

zamieści w postaci napisów u dołu filmów. 

c) w zakresie promocji projektu Science Inspired CN EXPERYMENT dopuszcza 

możliwość prezentacji wyłonionych filmów na platformie projektowej 

oraz na swoim fanpage na Facebooku. 

6. Uczestnik/Zespół, który przygotuje najlepszy film naukowy otrzyma nagrodę 

główną w postaci akcesoriów multimedialnych, które będą rozwijać jego/ich 

filmowe pasje. 

7. Osoby zaangażowane w produkcję filmów, nie będące Uczestnikami Konkursu, 

nie mogą rościć praw względem nagrody zdobytej przez jego autora 

(tj. Uczestnika/ów Konkursu). 

8. Organizator wyklucza możliwość wymiany nagród na gotówkę. 

 

§ 5 

Dane osobowe i wizerunek 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

2. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu warunkuje możliwość 

przystąpienia do Konkursu.  

3. Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: imię, 

nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu, wiek oraz imię i nazwisko opiekuna 

prawnego, dane kontaktowe, podpis (podpisanie formularza zgłoszeniowego jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział podopiecznego w w/w Konkursie 

i akceptacją niniejszego Regulaminu konkursu). 
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4. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika Konkursu udzielona 

w formularzu zgłoszeniowym. 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu i wręczenia nagrody.  

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje  

1. Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych. 

2. Prawo do żądania sprostowania danych, jeżeli są nieprawidłowe oraz żądania 

uzupełnienia danych. 

3. Prawo do żądania usunięcia danych w przypadku, gdy są one już zbędne 

do osiągnięcia celu, w jakim były zebrane, gdy dane były przetwarzane 

na podstawie zgody lub były przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami. 

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, czyli żądanie zatrzymania 

wszystkich operacji przetwarzania 

5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda (Art. 6 ust. 1., lit. 

A RODO), Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania zgody. Odwołanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed 

jej odwołaniem ale jest równoznaczne z zakończeniem udziału w konkursie. 

7. W celu skorzystania z przysługujących powyższych uprawnień należy napisać 

do Inspektora Ochrony Danych CNE (IOD@experyment.gdynia.pl),  

8. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z wszystkimi 

obowiązującymi w czasie trwania Konkursu przepisami, w szczególności 

z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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).  

9. W przypadku gdy jakiekolwiek materiały rozpowszechniane przez Uczestnika będą 

zawierały wizerunki osób, Uczestnik zapewni, że osoby te (lub ich prawni 

opiekunowie) wyraziły zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w taki sposób, 

w celu związanym z udziałem w Konkursie, zgodnie z wymogami art. 81 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ww. regulacji 

dotyczących ochrony danych osobowych.  
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§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.scienceinspired.eu 

oraz www.experyment.gdynia.pl 

2. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Konkursie na takich samych warunkach. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

polskiego prawa. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługują od niej żadne odwołania. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Centrum Nauki EXPERYMENT 

ani członkowie ich rodzin. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 

niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, e-mail lub numeru telefonu 

lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez 

Organizatora nagrody bądź rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą. 

W przypadku naruszenia praw osób trzecich Uczestnik zobowiązuje się zwolnić 

Organizatora z odpowiedzialności za naruszenie tych praw.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, 

a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych 

Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, 

a w szczególności: 

a) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, 

że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad 

funkcjonowania Programu, 

b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą 

w jego wizerunek, 

c) korzystają z materiałów (treści) naruszających jakiekolwiek prawa osób 

lub podmiotów trzecich, w szczególności takie jak dobra osobiste lub autorskie 

prawa majątkowe tych osób lub podmiotów.  

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

 


