Regulamin konkursu na scenariusz i film promocyjny
dla Relopack Solutions Sp. z o.o. Sp.k.
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Relopack Solutions Sp. z o.o. Sp.k. (zwanym dalej
Relopack), ul. Dworcowa 20, 62-001 Chludowo oraz Centrum Wsparcia
Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (zwanym dalej
CWRKDiZ w Poznaniu), ul. Piekary 17, 61-823 Poznań.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
II. Cel konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego:
a) scenariusza przedstawiającego profil działalności firmy Relopack,
b) filmu reklamowego zmontowanego na podstawie wyłonionych w pierwszej
części konkursu scenariuszy.
Powstałe materiały mogą być wykorzystywane w mediach lub w inny sposób przez
Organizatorów oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
w Poznaniu w celach promocyjnych.
Dodatkowym celem jest upowszechnianie świadomej amatorskiej twórczości
filmowej, jak również popularyzacja zawodów i kształcenia zawodowego.
III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs ma charakter zamknięty, skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5.
2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z w/w szkoły, osoby niepełnoletnie
mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
IV. Zasady i przebieg Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie scenariusza wraz
scenorysem do teaser’a i klipu filmowego poświęconego firmie Relopack.
2. Scenariusz w formie pliku tekstowego, scenorys – format odręczny, zgodny ze
scenariuszem, podzielony na poszczególne sekwencje, format 16:9, kolor lub
mono. Schemat scenariusza oraz scenorys należy wykonać na załączonych
formularzach konkursowych dostępnych na stronie szkoły.
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3. Parametry techniczne filmów:
 teaser - reklama wideo In-Stream niemożliwa do pominięcia dla kanału
Youtube, 20 sekund,
 klip wideo - reklama In-Stream możliwa do pominięcia, długość filmu:
2 minuty,
 Obsługiwane formaty, np: mov, mpeg4, mp4, avi, wmv, flv, 3gpp,
webm, cineform,
 Format obrazu: 16:9
 Rozdzielczość obrazu:
2160p: 3840x2160
1440p: 2560x1440
1080p: 1920x1080
720p: 1280x720
480p: 854x480
360p: 640x360
4. Film nie może:
a. zawierać treści obraźliwych, wulgarnych,
b. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub
ochronie środowiska,
c. być sprzeczny z prawem.
5. Wytyczne określone przez firmę Relopack określają poniższe punkty:
a. produkcja skrzyń w siedzibie firmy,
b. animacja komputerowa obrazująca budowę i konstrukcję skrzyni
(opcjonalnie, w miarę posiadanych umiejętności i możliwości
technicznych),
c. krótka relacja z realizacji projektu pakowania,
d. wizualizacja trasy podczas transportu morskiego,
e. strona internetowa firmy Relopack http://relopack.com
f. film korporacyjny o Grupie TLC jako bardzo ogólny kierunek formy
i stylistyki produkcji filmowej.
6. Konkurs będzie przebiegał w dwóch fazach:
a. faza koncepcyjna – dwa scenariusze(wersja 20 sekundowa oraz 2
minutowa) wraz ze scenorysami,
b. faza montażu filmów (postprodukcja).
7. Przebieg projektu:
a. do pierwszej fazy konkursu może przystąpić każdy uczeń Zespołu Szkół
Zawodowych im. Joachima Lelewela w Poznaniu (max. dwie osoby w
grupie),
b. Kapituła Konkursowa wybierze scenariusze reklamy ze scenorysami,
które będą wykorzystywane w fazie montażu,
c. nagranie materiału filmowego w siedzibie firmy i kontrahenta
(uczniowie wraz z nauczycielem ZSZ nr 6),
d. do etapu postprodukcji, przejdą wyłonione w pierwszym etapie
koncepcje,
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8. Uczestnicy zgłaszają udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza
zgłoszenia (załącznik 1), dostępnego na stronie internetowej CWRKDiZ
w Poznaniu oraz ZSZ Nr 6 i dostarczenie go do Pana Rafała Woźnego
w terminie do 26.11.2018r. wraz z dwoma scenariuszami reklamy ze
scenorysami.
9. Przekazanie zgłoszenia uważane będzie za uznanie warunków regulaminu.
10. Po zrealizowaniu filmu uczestnicy dostarczają go Panu Rafałowi Woźnemu na
nośniku danych w formacie zgodnym z podanymi w punkcie IV, do
04.01.2019r.
11. Organizatorzy konkursu powołają Kapitułę Konkursu, która oceni zrealizowane
scenariusze i filmy, w skład której wchodzą przedstawiciele Relopack Solutions
Sp. z o.o. Sp. k., Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Poznaniu oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu. Przewodniczącym Kapituły jest
Dyrektor CWRKDiZ w Poznaniu.
12. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 11.01.2019r.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji scenariuszy/filmów.
14. Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
15. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie ma od nich odwołania.
V. Prawa autorskie
1. Wysyłając Organizatorom film, uczestnik konkursu oświadcza, że jego film nie
narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw osobistych ani
autorskich lub pokrewnych.
2. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza, że: zgłaszający jest autorem filmu a
także uzyskał zgodę osób, których wizerunek pojawia się w filmie, na udział
w filmie, że użyte w filmie utwory, artystyczne wykonania, materiały wideo
i audio, są jego własnością lub zostały użyte za zgodą właścicieli.
3. Autorzy nagrodzonych prac przenoszą na Relopack nieodpłatnie wszelkie
prawa autorskie związane z nagrodzonym scenariuszem i filmem wykonanym
na rzecz konkursu. Relopack, CWRKDiZ w Poznaniu oraz Zespół Szkół
Zawodowych
Nr
6
im. Joachima Lelewela w Poznaniu ma prawo wykorzystać przez czas
nieokreślony nagrodzony film na wszystkich polach eksploatacji,
a w szczególności do wielokrotnej prezentacji filmu w celach promocyjnych
bez ograniczeń co do miejsca, czasu i formy.
VI. Nagrody
W konkursie przyznane
organizatorów.

zostaną

nagrody

rzeczowe,

ufundowane

przez

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej CWRKDiZ w Poznaniu,
Relopack, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu w dniu
11.01.2019r.
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Ze względów organizacyjnych, technicznych oraz dostępności do projektów
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu, jednak nie dłużej niż
3 tygodnie po wyznaczonym terminie.
VIII. Unieważnienie konkursu
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do unieważnienia konkursu
w przypadku:
a. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
b. jeśli prace konkursowe nie spełniają warunków regulaminu,
c. niezadowalającego poziomu artystycznego prac.
IX. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Centrum
Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, Relopack Solutions Sp. z o.o. Sp. k. (zwanym
dalej Relopack), ul. Dworcowa 20, 62-001 Chludowo oraz Zespół Szkół
Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5 61727 Poznań.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2019 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), zwane dalej „RODO”.
3. Administrator CWRKDiZ w Poznaniu powołał inspektora ochrony danych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym
można
skontaktować
się
za
pośrednictwem
adresu
e-mail:
iod@cwrkdiz.poznan.pl.
4. W sprawie ochrony danych osobowych w firmie Relopack można zwrócić się za
pośrednictwem poczty elektronicznej: info@relopack.com_lub pisemnie na
adres siedziby Relopack: ul. Dworcowa 20, 62-001 Chludowo.
5. Dane uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu, w celach promowania edukacji poprzez prezentację prac uczniów.
6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w Konkursie.
7. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany posiadać udokumentowaną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, osoby której wizerunek będzie znajdować
się w pracy konkursowej.
8. 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,
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d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu,
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Organizatorzy będą zbierali od Uczestników następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. wizerunek.
10. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
11. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
poinformowania o wynikach Konkursu.
12. Organizatorzy oświadczają, iż dane Uczestników Konkursu nie będą
przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
13. Dane Uczestników Konkursu będą udostępniane na stronach internetowych
Organizatorów Konkursu oraz Szkoły, do której Uczestnik uczęszcza oraz na
profilach Facebook, podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa.
14. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji wyżej określonych celów.
15. Organizatorzy stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu
należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną
zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizatorzy wdrożyli
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.
Organizatorzy
w szczególności uwzględniają 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 przesłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
X. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny będzie na stronach
CWRKDiZ
w Poznaniu, Relopack Solutions Sp. z o.o. Sp. k. oraz Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 6 w Poznaniu im. Joachima Lelewela.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują
odpowiednie przepisy prawa.
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Załącznik nr 1
Karta Zgłoszenia Uczestnika

Zgoda na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej/ pełnoletniej
(właściwe podkreślić)
Imię i nazwisko Uczestnika:

……………………………………………………………….…

Nazwa szkoły i profil klasy:

……………………………………………………………….…

Adres e-mail uczestnika:
Telefon kontaktowy uczestnika:

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Uczestnik oświadcza, że:
1) posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do utworów stanowiących
pracę konkursową w konkursie na scenariusz i film promocyjny dla Relopack Solutions
Sp. z o.o. Sp.k.
2) niniejszym udziela Organizatorom konkursu (CWRKDiZ w Poznaniu, Relopack Solutions

Sp.
z o.o. Sp. k.) licencji (prawa) na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworów,

3)
4)
5)

6)
7)
8)

które zostaną wykorzystane w celu:
 promowania Relopack Solutions Sp. z o.o. Sp. k.,
 budowania pozytywnego wizerunku szkolnictwa branżowego i technicznego,
oraz do zamieszczenia filmu na stronie internetowej Organizatorów Konkursu (CWRKDiZ
w Poznaniu, Relopack Solutions Sp. z o.o. Sp. k.), Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6
w Poznaniu i ich profilach społecznościowych;
posiada zgodę osób widocznych w utworach - na wykorzystanie ich wizerunku w pełnym
zakresie objętym niniejszym konkursem;
korzystanie z filmów przez Organizatorów konkursu oraz podmioty, którym zostanie
udzielona dalsza licencja, nie będzie naruszać praw osób trzecich;
udziela Organizatorom konkursu prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych
w następującym zakresie:
a) wprowadzanie do obrotu,
b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
udzielona licencja jest bezpłatna, ma charakter niewyłączny i uprawnia Organizatorów
konkursu do korzystania z utworu bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych;
licencja na korzystanie z utworu, obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub
zwielokrotniania utworu osobom trzecim;
przyjmuje do wiadomości, iż w wypadku podniesienia roszczeń przez osoby trzecie
przeciwko Organizatorom konkursu na drodze procesu o naruszenie praw autorskich do
utworu lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez Organizatorów konkursu
z licencji, Uczestnik zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie
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Organizatorów i zwolnić go z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub
prawomocnie zasądzone roszczenia wraz z innymi kosztami.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu na scenariusz i film
promocyjny dla Relopack Solutions Sp. z o.o. Sp.k. zamieszczonego na stronie CWRKDiZ
w Poznaniu, Relopack Solutions Sp. z o.o. Sp.k. oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6
w Poznaniu im. Joachima Lelewela i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

……………………………………………………….
Data i podpis uczestnika/
Data i podpis opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby udziału w Konkursie
na scenariusz i film promocyjny dla Relopack Solutions Sp. z o.o. Sp.k.

………………………………………………………
Data i podpis uczestnika
Data i podpis opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Ja,

niżej

podpisana/y

jako

przedstawiciel

…………………………………………………..................wyrażam

ustawowy
zgodę

na

nieletniego
jego

udział

w Konkursie na scenariusz i film promocyjny dla Relopack Solutions Sp. z o.o. Sp.k. na
zasadach określonych w Regulaminie konkursu. (wypełnić w przypadku uczestników
niepełnoletnich)

……………………………………………………………
Data i podpis opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej
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