REGULAMIN KONKURSU „Stwórz spot kampanii 1 procent 2021 Fundacji Gajusz”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Stwórz spot kampanii 1 procent 2021 Fundacji
Gajusz” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Gajusz, ul. Dąbrowskiego 87, 93-271 Łódź.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 22.07.2020 – 12.10.2020 roku.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci i studenci uczelni artystycznych.
2. Zadaniem konkursu jest stworzenie spotu reklamowego dla Fundacji Gajusz o długości
od piętnastu do trzydziestu sekund z uwzględnieniem sześciosekundowej planszy
końcowej.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:
• Etap pierwszy obejmuje stworzenie scenariusza spotu reklamowego;
• Etap drugi obejmuje stworzenie storyboard jak również przykładów projektów
plastycznych;
• Etap trzeci obejmuje stworzenie animacji z udźwiękowieniem.
III.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu kilka prac, do których należy dołączyć
informację z następującymi danymi autora:
• Imię i nazwisko,
• adres mailowy,
• telefon,
• miasto zamieszkania,
• Oświadczenie o następującej treści: “Oświadczam, że zapoznałem się z
regulaminem Konkursu, zrozumiałem i akceptuję jego treść. Oświadczam również,
że:
i. jestem autorem/współautorem złożonej pracy konkursowej,
ii. złożona praca została wykonana przeze mnie osobiście i nie stanowi
opracowania cudzego dzieła,
iii. przysługują mi pełne prawa autorskie do utworu, w tym prawo do
rozporządzania nim, nieobciążone prawami osób trzecich,
iv. złożona praca konkursowa nie została złożona wcześniej w żadnym
innym konkursie ani też jako oferta kampanii marketingowej,
v. złożenie pracy w niniejszym konkursie nie narusza żadnych praw osób
trzecich,
vi. mam świadomość, że złożenie niniejszej pracy skutkuje nieodpłatnym
przeniesieniem na Fundację Gajusz wszystkich autorskich praw
majątkowych do niniejszej pracy.
2. Złożenie oświadczeń opisanych w punkcie poprzednim jest warunkiem przyjęcia pracy
do konkursu.
3. Forma dostarczenia pracy w każdym z etapów powinna spełniać poniższe wymagania:

• W pierwszym etapie plik w formacie PDF nie większy niż 20 MB. Dostarczony w formie
załącznika na adres konkurs@gajusz.org.pl
o Treść maila powinna zawierać
▪ oświadczenia przedstawione w III pkt. 1,
▪ Kilka słów o technice animacji, z której chciałbyś skorzystać,
▪ Linki do przykładowych, wcześniejszych prac (jeśli autor je
posiada).
o PDF powinien zawierać scenariusz 30-sekundowego spotu, zgodny z
założeniami przedstawionymi w briefie konkursu.
• W drugim etapie dwa pliki w formacie PDF (pliki nie mogą przekraczać 50MB) w formie
załącznika na adres konkurs@gajusz.org.pl
o Jeden z plików powinien zawierać przygotowany storyboard, zgodny
z założeniami opisanymi w briefie konkursu.
o Drugi plik powinien zawierać projekty plastyczne.
• W trzecim etapie podlinkowany za pośrednictwem portalu https://wetransfer.com/
plik spełniający wymogi techniczne TVP oraz TVN oraz wersję w formacie MP4 Codec
H.264 lub H.265 przesłany na adres konkurs@gajusz.org.pl
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza, iż Autor pracy zapoznał
się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje jego treść;
5. Składając pracę, uczestnik konkursu oświadcza, iż:
▪ jest autorem dzieła;
▪ Złożone dzieło zostało wykonane przez niego osobiście, nie stanowi
opracowania cudzego dzieła i autorowi przysługują pełne prawa do złożonej
pracy, w tym prawo do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi,
nieobciążone prawami osób trzecich;
▪ Złożona praca nie została złożone wcześniej w innym konkursie;
▪ Złożona praca nie narusza żadnych praw osób trzecich;
▪ Autor pracy ma świadomość, że składając pracę w konkursie przenosi
nieodpłatnie na fundację wszystkie autorskie prawa majątkowe, a
ewentualna nagroda dla laureatów wyczerpuje wszystkie ewentualne
roszczenia finansowe.
6. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność
Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności
statutowej.
7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw
autorskich majątkowych do wykonanej pracy na Organizatora tj. Fundację Gajusz
począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs.
8. Prace konkursowe należy przesyłać w formie zgodnej z opisem w pkt III.3. w
nieprzekraczalnym terminie:
• W pierwszym etapie do dnia 21.08.2020
• W drugim etapie do dnia 11.09.2020
• W trzecim etapie do dnia 12.10.2020
9. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 10 prac konkursowych
spośród prac złożonych w pierwszym etapie. Do trzeciego etapu zostanie
zakwalifikowywanych od trzech do pięciu prac spośród prac zakwalifikowanych do
drugiego etapu.

10. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy.

IV.OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW
1. Po zakończeniu każdego z etapów konkursu oceny prac konkursowych dokona
Komisja Konkursowa, w której skład wchodzić będą wybrani przez Zarząd Fundacji
pracownicy lub współpracownicy Fundacji Gajusz.
2. Uczestnik może dostać nagrodę za każdą pracę, która przejdzie do kolejnego etapu.
3. Organizator przewiduje przyznanie nagród pieniężnych:
• W pierwszym etapie 10 laureatom zakwalifikowanym do drugiego etapu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 222 złotych brutto każdy;
• W drugim etapie 5 laureatom, z których tylko 1 zostanie zakwalifikowany do
trzeciego etapu - otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 556 złotych
brutto każdy.
• W trzecim etapie (finałowym) jeden laureat otrzyma 11 111 złotych brutto za
jedną zwycięską pracę.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu na każdym z
etapów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród zgodnie z decyzją podziału
zaproponowaną przez Komisję Konkursową.
6. Wyniki zostaną przesłane mailem tylko do laureatów nagród i ogłoszone na stronie
https://gajusz.org.pl/dla-pomagajacych/konkurs-1-2021/
7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne.
8. Nagrody zostaną wręczone laureatom po ogłoszeniu wyników w formie przelewu na
wskazany przez laureata rachunek bankowy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach,
w prasie i stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac.
V. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z niniejszym regulaminem złożenie pracy w Konkursie jest równoznaczne z
nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora wszystkich autorskich praw
majątkowych do złożonej pracy na wszystkich polach eksploatacji.
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe
uczestników konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych.
VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej:
https://gajusz.org.pl/dla-pomagajacych/konkurs-1-2021/

2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich
spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

