Regulamin Konkursu muzycznego „Spis Powszechny Śpiewająco”
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Organizatorem Konkursu muzycznego „Spis Powszechny Śpiewająco” (zwanego dalej
Konkursem) jest Urząd Statystyczny w Poznaniu (zwany dalej Organizatorem).
Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej
regulaminem).
Konkurs trwa od 01.06.2021 r. do 31.07.2021 r., a udział w nim jest bezpłatny.
Pracami organizacyjnymi i technicznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu
kieruje Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją) składająca się z 5 przedstawicieli
Organizatora.
Konkurs przeznaczony jest dla placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli,
punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego) zlokalizowanych na
terenie województwa wielkopolskiego.
Celem Konkursu jest:
a) zwiększenie świadomości mieszkańców województwa wielkopolskiego na temat
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), obowiązku
spisowego i form realizacji spisu,
b) rozwój kreatywności oraz zdolności językowych i muzycznych wśród dzieci,
c) aktywizacja społeczna mieszkańców lokalnych społeczności.
Konkurs polega wykonaniu przez zespół wychowanków placówki autorskiej piosenki
związanej tematycznie z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
oraz zarejestrowania w formie filmu tego wykonania lub stworzenie teledysku
z udziałem dzieci w formie filmu. Pełen zakres tematyczny NSP 2021 zawiera załącznik
nr 1 do Regulaminu.
Film powinien być zapisany w formacie MP4, MOV bądź AVI. Maksymalny czas trwania
filmu to 2 minuty. Film powinien posiadać rozdzielczość co najmniej 1280x720p (HD).
Pojedynczy zespół może liczyć nie więcej niż 25 osób wraz z opiekunami. Uczestnik może
zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
Pracę wraz ze skanem podpisanego wypełnionego formularza zgłoszeniowego
(załącznik nr 2) oraz w wersji elektronicznej należy przesłać poprzez stronę
wetransfer.com na adres konkurs_POZ@stat.gov.pl do dnia 31.07.2021 r.
Komisja nagrodzi 3 placówki, które zdobędą największą liczbę punktów, biorąc pod
uwagę następujące kryteria:
a) związek piosenki z tematyką konkursu (0 – 10 pkt),
b) kreatywność, pomysłowość i oryginalność tekstu (0 – 5 pkt),
c) jakość techniczna m.in.: estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku itp. (0 – 5 pkt),
d) dodatkowe punkty będą przyznawane, gdy w filmie pojawi się hasło Narodowy
Spis Powszechny (0 – 5 pkt).
Nagrodami w konkursie są:
a) I miejsce: domek lub ciuchcia w trójwymiarowej formie,
b) II miejsce: zestaw klocków piankowych,
c) III miejsce: zestaw nawlekanek i labiryntów.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 16.08.2021 r. na stronie internetowej oraz
w mediach społecznościowych Organizatora.
Nagrody zostaną przekazane placówkom w terminie i miejscu uzgodnionym pomiędzy
dyrekcją/przedstawicielem placówki, a Organizatorem. Warunkiem wydania nagrody
jest przekazanie Organizatorowi papierowej wersji podpisanego wypełnionego
formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2).
Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu zgłoszeń w przypadku
uznania, że nie są one zgodne z jego warunkami.
Poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego Uczestnik:
a) potwierdza, że uzyskał od autora/ów filmu autorskie prawa majątkowe z opcją
ich przeniesienia na Organizatora,

b) nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do
przesłanego filmu, w tym prawa do jego publikacji na stronie internetowej Urzędu
Statystycznego w Poznaniu i innych instytucji zaangażowanych w promocją NSP 2021,
lub w ich mediach społecznościowych,
c) posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dzieci na ich udział w Konkursie,
d) posiada zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci oraz osób pełnoletnich
widocznych na filmie na publikację ich wizerunku,
e) przyjmuje do wiadomości, że:
- ze zgłoszeniem związany jest fakt przetwarzania przez Organizatora danych
osobowych w nim zawartych, oraz że przetwarzanie to odbywać się będzie na
zasadach określonych w INFORMACII O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, będącej załącznikiem nr 3 do Regulaminu
(https://poznan.stat.gov.pl/files/gfx/poznan/pl/defaultstronaopisowa/1481/1/1
/dzialalnosc_edukacyjna__informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf),
- stosownie do brzmienia i zakresu art. 14 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
zobowiązuje się do przekazania informacji o powyższym wszystkim innym
osobom wymienionym w tym zgłoszeniu.
17. Uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne
zgłoszonej pracy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające
z naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje się do
całkowitego zaspokojenia takich roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem
sądowym, oraz zwolnienia Organizatora od odpowiedzialności.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia, przedłużenia lub przerwania
Konkursu z ważnych przyczyn.
19. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych
niniejszym Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów głos rozstrzygający
należy do Organizatora.

