REGULAMIN KONKURSU
NA ETIUDĘ FILMOWĄ – „STOP HEJT!”
§1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
2. Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
– Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.
§2
Terminy
1. Konkurs na stworzenie etiudy filmowej „STOP HEJT!” został ogłoszony dnia 26.08.2019 r.
2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 15.10.2019 r.
3. Jury wyłoni finalistów konkursu do dnia 13.11.2019 r. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
odbędzie się dnia 22.11.2019 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
ul. Św. Józefa 23/35.
§3
Cel konkursu
1. Celem konkursu jest stworzenie etiudy filmowej, która będzie stanowiła formę ostrzeżenia przed hejtem
w Internecie. Etiuda ma za zadanie nieść przesłanie, które pomoże w wyeliminowaniu bądź ograniczeniu
zjawisk patologicznych we wskazanym zakresie.
§4
Zadanie konkursowe
1. Zadaniem uczestników jest zrealizowanie krótkiego materiału filmowego, który będzie zgodny z celem
przedstawionym w paragrafie 3 niniejszego regulaminu.
§5
Zasady i forma zgłoszenia uczestnictwa
1. Zgłoszenie filmu do udziału w konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego
regulaminu.
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2. Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych.
3. Jedyną dopuszczalną formą jest krótki film przestrzegający przed stosowaniem hejtu w Internecie
i propagujący pozytywne rozwiązania w tym zakresie.
4. Każdy uczestnik (bądź grupa uczestników) może wysłać tylko jeden film konkursowy.
5. Autorem filmu może być jedna osoba, bądź grupa osób wskazanych w zgłoszeniu.
6. W przypadku grupy współtworzącej film, na zgłoszeniu należy wskazać, za jakie elementy filmu byli
odpowiedzialni poszczególni członkowie zespołu tworzącego dzieło.
7. Czas trwania filmu nie może być krótszy niż 1 minuta i dłuższy niż 4 minuty.
8. Do konkursu nie dopuszcza się filmów, które:
1.

nie są zgodne z tematyką konkursu;

2.

nie spełniają wymagań technicznych;

3.

których autorzy nie wypełnili Karty Zgłoszenia (stanowiącej załącznik 1 do niniejszego regulaminu).

9. Prezentowane w filmie treści nie mogą zawierać:
1.

zachowań zabronionych przez prawo;

2.

zachowań niecenzuralnych;

3.

zachowań godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

10. Dostarczenie filmu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik (grupa uczestników) jest autorem
filmu, a osoby w nim występujące wyraziły zgodę na udział w filmie i jego publiczne odtworzenia
i udostepnienia przez podmioty, które propagują pozytywne postawy (m.in. MS, FS, WSKSiM, Policję,
Straż Miejską itd.) w celach szkoleniowych.
11. Filmy zostaną zakwalifikowane do konkursu po spełnieniu wymogów formalnych.
12. Filmy zakwalifikowane oceni Jury w składzie:
1. red. Paweł Kania,
2. red. Radosław Starczewski,
3. Piotr Rozworowski.
§6
Informacje techniczne
1. Filmy konkursowe należy dostarczyć w kopercie na nośniku CD/DVD wraz z kartą zgłoszenia do
siedziby Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej (ul. Św. Józefa 23/35 87-100 Toruń, pok. 018).
2. Film może zostać dostarczony wraz z kartą zgłoszeniową również drogą pocztową pod wyżej
wymieniony adres. Wówczas decyduje data stempla pocztowego.
3. Koperta powinna być opatrzona dopiskiem „STOP HEJT!”
4. Film powinien stanowić plik zapisany w formacie QuickTime (*.MOV).

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

§7
Nagrody
1. Jury przyzna nagrody rzeczowe o łącznej wartości 7.500 zł.
2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, technika, walory artystyczne oraz
przydatność materiału do celów służących wyeliminowaniu bądź ograniczeniu zjawisk patologicznych
we wskazanym zakresie.
2. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, organizatorzy konkursu mają prawo do
nieprzyznania nagrody.
3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
§8
Uwagi ogólne
1. Uczestnik wyraża zgodę na promowanie filmu jego autorstwa poprzez emitowanie go publicznie
w trakcie szkoleń przeprowadzanych przez współpracujące Podmioty, oraz innymi kanałami komunikacji
wykorzystywanymi przez Organizatora w celach promujących komunikację wolną od hejtu.
2. Za całość spraw związanych z organizacją i przebiegiem konkursu odpowiada Wyższa Szkoła Kultury
Społecznej i Medialnej, reprezentowana w zakresie wyżej wskazanego konkursu przez Marcina Lubnaua.
3. Wszelkie informacje można uzyskać drogą mailową stophejt@wsksim.edu.pl lub osobiście w siedzibie
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń, pokój
018).
§9
Dane osobowe
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora odbywa się zgodnie 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), dalej zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn.. zm.).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator konkursu – Wyższa Szkoła Kultury
Społecznej i Medialnej, ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń (dalej zwana „Administratorem”).
3. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa danych osobowych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: ilona.nowosad@wsksim.edu.pl.
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4. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora
następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres
e-mail, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
5. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym
w ust. 4 ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.
6. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię
i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
7. Do zakończenia konkursu Uczestnik konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu wysyłając na adres e-mail
stophejt@wsksim.edu.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści
wiadomości należy podać nazwę konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane
osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody
przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie oraz utratą prawa do
jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
8. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 4, będą przetwarzane przez Administratora w celu:
1. przeprowadzenia i realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród – na podstawie
art. 6 ust.1 lit. a) RODO;
2. wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązku
przesyłania lub raportowania określonych prawem danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO;
3. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę
trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
4. administracyjnym wewnętrznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
5. rachunkowym, księgowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
6. archiwizacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
9. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w ust. 8 dane osobowe Uczestnika konkursu
(imię i nazwisko) mogą być udostępnione przez Administratora następującym odbiorcom: Dysponent
Funduszu – Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej
w rozumieniu RODO.
11. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres prowadzenia konkursu. Po tym
czasie dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na
administratora przepisami prawa, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne,
czy dochodzenie roszczeń.
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12. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
13. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. W oparciu o dane osobowe Uczestników konkursu, Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.08.2019 r.
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