Regulamin konkursu „Pokolenia Zielonego Liceum”
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Miliczu, KRS 0000202104,
adres: ul. 11 Listopada 5, 56-300 Milicz. Konkurs trwa od 1.08.2020 r. do 31.10.2020 r.
i odbywa się w dwóch kategoriach:
a. Najciekawsze wspomnienia – oceniane będą wywiady z byłymi absolwentami lub
nauczycielami spisane w pliku word lub nagrane w pliku audio (format MP3) lub wideo (format
MP4), długość nagrania maks. 10 minut.
b. Najciekawsze zdjęcie – oceniane będzie archiwalne zdjęcie wraz z nadesłanymi zgodami na
publikację i wykorzystanie wizerunku opatrzone tekstem będącym opisem zdjęcia
o charakterze wspomnieniowym (maks. 10 000 znaków ze spacjami).
2. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres: zielonewspomnienia@gmail.com
w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2020 r. W przypadku dużej objętości pliku można
wykorzystać internetowe usługi transferu dużych plików, np. WeTransfer, TransferXL itp.
3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Aby wziąć udział w konkursie, do pracy
konkursowej Uczestnik powinien dołączyć podpisaną klauzulę RODO wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (w przypadku osoby małoletniej
zgodę podpisuje opiekun prawny) oraz zgodę na publikację pracy konkursowej na portalu
Spichlerz Pamięci.
4. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Uczestnik wysyłając pracę na
konkurs, wyraża zgodę na wykorzystanie swego wizerunku i danych osobowych w środkach
masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o wynikach konkursu.
5. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności
dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia
innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę
rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami
wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
6. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję konkursową, w skład której wejdzie
czterech członków Stowarzyszenia i trzech przedstawicieli grona pedagogicznego I LO
w Miliczu.
7. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie
majątkowe do utworu lub dysponuje zgodą autora na wykorzystanie utworu, który zgłasza
w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
7.1 Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac
lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:

7.1.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu;
7.1.2 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
7.2. Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych
oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez Organizatora,
a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i statutowych Organizatora.
7.3 W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich
lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć
decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy
zgłaszać na adres Organizatora.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.salo1milicz.pl nie
później niż 7 dni od daty zakończenia konkursu.
9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone – nagrody rzeczowe ufundowane zostaną ze środków
Stowarzyszenia oraz środków pozyskanych od sponsorów. Najciekawsze wspomnienia
i zdjęcia z opisem zostaną opublikowane na portalu Spichlerz Pamięci, który Stowarzyszenie
opracowuje w ramach jubileuszu 75-lecia I LO w Miliczu ze środków Programu „Działaj
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
10. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z: Magdaleną Fortuniak, tel. 695 070 230.

