Zapraszamy do udziału w konkursie
„Żyję, Czuję, Głosuję!”
Inicjatorem konkursu i wystawy jest Porozumienie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego –
GŁOSUJĘ! Porozumienie tworzą: Centrum Kultury w Lublinie, Galeria Labirynt w Lublinie i
Towarzystwo Prawnicze w Lublinie. Bezpośrednim organizatorem konkursu jest Galeria Labirynt z
siedzibą w Lublinie, 20-052, ul. ks. J. Popiełuszki 5, wpisana pod numerem 6 do rejestru instytucji
kultury, których organizatorem jest Gmina Lublin, NIP: 946-182-98-01, Regon: 000276506,
działająca w porozumieniu z pozostałymi Inicjatorami konkursu.
Celem konkursu jest wybór filmu zachęcającego do udziału w wyborach samorządowych.
REGULAMIN
1. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz reguły ustanowione przez Organizatora.
2. Jeśli urodziłaś/urodziłeś się pomiędzy 1 stycznia 1994 r. a 31 grudnia 2001 r., możesz zgłosić
swoja pracę w konkursie głównym. W konkursie możesz wystawić FILM, którego czas trwania nie
powinien przekraczać JEDNEJ minuty, o tematyce mającej na celu propagowanie postaw
obywatelskich poprzez uczestniczenie w wyborach samorządowych.
Niezależnie od tego, kiedy się urodziłaś/urodziłeś, możesz wysłać nam swój film do prezentacji
pozakonkursowej, która będzie towarzyszyć naszemu konkursowi. W przypadku prac
pozakonkursowych, nagroda nie jest przewidziana, ale postaramy się wyróżnić wszystkich autorów
tych prac w inny sposób.
3. Każdy uczestnik konkursu musi pamiętać, że do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
4. Musisz śledzić informacje o konkursie, które będą udostępniane wyłącznie na stronach
internetowych Galerii Labirynt (https://labirynt.com/) i Centrum Kultury (http://ck.lublin.pl), a po
zebraniu prac – na stronie internetowej poświęconej naszemu konkursowi. Na tych stronach
znajdziesz wszystkie ważne informacje, w tym określające datę przyjmowania zgłoszeń, termin
ogłoszenia wyników konkursu oraz ogłoszenie o laureatach konkursu.
5. Zgłoszenie na konkurs wyślij drogą mailową na adres: glosuje@labirynt.com
Na ten adres musisz przesłać:
1) wypełniony formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony internetowej organizatora;
2) swój film.
6. Poinformujemy Cię drogą mailową o przyjęciu zgłoszenia. Pamiętaj, że nie będziemy mogli
wziąć pod uwagę Twojej pracy, jeśli nie dokonasz zgłoszenia zgodnie z naszymi regułami. W razie
wątpliwości co do prawidłowości Twojego zgłoszenia, możesz zadać pytanie drogą mailową.
7. Przesłane i spełniające warunki regulaminu nam prace zostaną zaprezentowane na stronie
internetowej poświęconej konkursowi, przy czym Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w
konkursie prace, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają prawa lub dobra
osobiste osób trzecich, jak również prace których tematyka i/lub treść nie spełnia celów konkursu,
posługuje się mową nienawiści, agituje za którymkolwiek z komitetów wyborczych lub
kandydatów/kandydatek startujących w wyborach.
8. Nagrodami w Konkursie są :

– nagroda główna w postaci Apple iPhone 8.
– nagroda publiczności w postaci Apple iPhone 8.
9. O przyznaniu nagrody zadecyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
10. Nagroda publiczności zostanie przyznana autorowi/autorce filmu, który uzyska najwięcej
głosów w otwartym głosowaniu internetowym
11. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. Nagrodzeni
uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie na adres e-mail podany przy zgłoszeniu do
konkursu.
10. Jeśli zgłosisz się do udziału w konkursie, to tym samym akceptujesz nasz regulamin, jak i
decyzje Organizatora. Naruszenie przez Ciebie regulaminu, jak też niepodporządkowanie się
decyzjom Organizatora lub podejmowanie działań nieetycznych, godzących w ideę konkursu,
może doprowadzić do wykluczenia z udziału w konkursie.
12. Szczególnie ważne jest dla nas, aby prace filmowe zgłaszane do konkursu stanowiły dzieło
autorskie – Twoje dzieło. W tym zakresie przyjmujemy Twoją deklarację za prawdziwą.
Wypełnienie przez Ciebie formularza stanowi dla nas potwierdzenie, że jesteś świadoma/świadomy
odpowiedzialności za naruszenie prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz przepisów ustawy Kodeks cywilny.
13. Każdy uczestnik konkursu, jak i uczestnik prezentacji pozakonkursowej, z chwilą dokonania
zgłoszenia, udziela Inicjatorom konkursu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do
zgłoszonych dzieł, na okres od dnia dokonania zgłoszenia udziału w konkursie do 31.12.2019 r.
Udzielenie licencji następuje nieodpłatnie i obejmuje następujące pola eksploatacji: – publiczne
wystawienie prac, – powielanie i utrwalanie prac dowolną techniką, w tym digitalizowanie, –
wprowadzanie utworów do pamięci komputera oraz sieci publicznej Internet, – zwielokrotnianie
utrwalonych egzemplarzy prac w postaci folderów informacyjnych, albumów z wystawy oraz
innych materiałów promocyjnych.
14. Terminy:
– zgłoszenia przyjmowane są do dnia 18 października 2018 r.
– ogłoszenie o wynikach konkursu nastąpi do dnia 26 października 2018 r.
15. Musimy zastrzec, że w uzasadnionych przypadkach Organizator uprawniony jest do zmiany
niniejszego Regulaminu, w tym ogłoszonych terminów. Zmiany będą publikowane niezwłocznie na
stronach internetowych Organizatora.
16. W uzasadnionych przypadkach wystawa może zostać odwołana przez zamieszczenie na stronie
Organizatorów stosownego ogłoszenia.
17. Każdy uczestnik/uczestniczka konkursu, jak i uczestnik/uczestniczka prezentacji
pozakonkursowej, udziela Organizatorom konkursu nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo ani
terytorialnie, prawa do wykorzystania kadrów z prac w materiałach promocyjnych i reklamowych
konkursu, w katalogu wystawy, w prasie i Internecie w związku z promocją wystawy oraz na
wykonanie dokumentacji fotograficznej i wideo wystawy na potrzeby Inicjatorów konkursu,
obejmującej także jego pracę. Dokumentacja ta może być wykorzystywana w materiałach
informacyjnych i promocyjnych w formie drukowanej i elektronicznej, wprowadzana do pamięci
komputera i do sieci Internet.

