Razem budujemy szkołę
dla każdego
E DUKACJA

W Ł Ą C Z A J Ą C A Z P O M O C Ą A N I M A C J I I M U LT I M E D I Ó W

KO N KU RS A N IMAC JI W ID EO
Warunki uczestnictwa w konkursie
PLATFORMA-Urban Culture Co, organizacja non-profit z siedzibą w Atenach w Grecji (ul. Kaisareias nr
6), o numerze VAT EL-999334608, (zwana dalej dla ścisłości „Organizator”) jest właścicielem praw
autorskich i organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Animacji Animasyros oraz organizatorem
konkursu Video Animation Contest. Konkurs Animacji Wideo organizowany jest w ramach projektu
I_AM („Edukacja włączająca z wykorzystaniem animacji i multimediów”), współfinansowanego przez
Program Unii Europejskiej Erasmus+, którego celem jest skuteczna integracja dzieci i młodzieży ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w szkołach ogólnodostępnych. Projekt jest realizowany
przez następujących partnerów: CMT Prooptiki Ltd (GR), The Maria Grzegorzewska University (PL),
IMEGEE (INSTITOUTO MELETON ke EREVNON GENIKIS ke EDIKIS EKPEDEFSIS) (GR) oraz Open
University of Cyprus (CY) (łącznie jako Partnerzy Projektu) oraz Organizatora.

1. KONKURS ANIMACJI WIDEO
PLATFORMA-Urban Culture Co organizuje Konkurs Animacji Wideo dla projektu I_AM („Edukacja
włączająca z wykorzystaniem animacji i multimediów”). Konkurs animacji wideo ma na celu
zmotywowanie kadry edukacyjnej i uczniów do stworzenia krótkiego filmu animowanego – do 3
minut – na temat edukacji włączającej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach
ogólnodostępnych. Konkurs jest otwarty dla dzieci i młodzieży (uczniów w każdym wieku) z 4
uczestniczących krajów (Cypr, Grecja, Węgry, Polska). Mile widziane są zgłoszenia ze szkół (prace
zbiorowe) jak i od osób indywidualnych.
Konkurs jest otwarty dla przedszkoli, szkół ogólnodostępnych oraz placówek dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Od kadry dydaktycznej oczekuje się współpracy z uczniem przy tworzeniu
filmu.

Zwycięskie prace (po jednym z każdego kraju) zostaną zaprezentowane na Międzynarodowym
Festiwalu Animacji Animasyros, organizowanym przez firmę Organizatora konkursu w dniach 20-25
września 2022 r. w Grecji na wyspie Syros. Filmy zostaną zaprezentowane podczas specjalnej sesji
poświęconej edukacji włączającej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, która
zostanie zorganizowana w celu promocji rezultatów projektu. Zwycięskie filmy wideo zostaną
również rozpowszechnione na innych festiwalach animacji w całej Europie oraz za pośrednictwem
strony internetowej i mediów społecznościowych projektu. W nagrodę przedstawiciele drużyn z
każdego kraju pojadą do Syros, aby zaprezentować swoją pracę zespołową na festiwalu.
Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać w okresie od 1 kwietnia 2022 (czas grecki 00.00) do
30 czerwca 2022 (grecki czas 00.00). Procedura udziału w Konkursie jest następująca:
Zainteresowani muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony we wszystkich obowiązkowych
polach, przesyłając go na adres e-mail education2@animasyros.gr wraz z kopią filmu w formacie
cyfrowym MP4 (Full HD) lub prywatnym linkiem do filmu dostępnego na platformie internetowej
(vimeo, You Tubeetc) wysyłając go na adres e-mail.
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2. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
Organizator ma prawo zweryfikować ważność uczestnictwa i wykluczyć każdego uczestnika Konkursu
lub zabronić dalszego udziału, według własnego uznania, w dowolnym momencie, nawet bez
powiadomienia, o ile uzna, że jego udział jest niezgodny z przepisami prawa lub w złej wierze.
Jakiekolwiek uczestnictwo jest nieważne, w szczególności, gdy zawiera treści obraźliwe dla czci i
godności osób trzecich, zawiera treści obraźliwe, rasistowskie, uwłaczające godności ludzkiej lub
dyskryminujące jednostki ze względu na pochodzenie narodowe, religię lub inne przekonania,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną lub są sprzeczne z odpowiednimi ramami
prawnymi.
Ponadto uczestnictwo jest nieważne, jeśli film nie jest oryginalny, a zatem stanowi dzieło osoby
trzeciej i/lub narusza prawa własności intelektualnej i/lub przemysłowej osoby trzeciej.

3. DANE OSOBOWE
Organizator informuje uczestników, że sama i/lub osoby trzecie działające w jej imieniu i na jej rzecz
będą przetwarzać Dane Osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) 2016/679 oraz Ustawy nr 4624/2019, która zostanie mu przesłana, wyłącznie w celu realizacji i
promocji Konkursu i jego wyników (w tym działań takich jak promocja Konkursu, udział, nagradzanie,
ogłoszenie wyników, promocja wyników), informując Zwycięzców i przyznając nagrodę. Uczestnictwo
w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę uczestników (i osób trzecich) na przestrzeganie ich
danych i ich przetwarzanie dla potrzeb prowadzenia reklamy Konkursu, a także w celach
informacyjnych i komunikacyjnych z nim związanych.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na promocję Konkursu prowadzoną przez Organizatora oraz
wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych, które pojawiają się w trakcie procesu ich udziału w
Konkursie oraz z publicznie dostępnych danych swojego profilu na Facebooku z powyższych
powodów, w tym zamieszczenie imion i innych danych Laureatów na Stronie Internetowej
Organizatora oraz na Stronach Partnerów uczestniczących w projekcie I_AM. Uczestnicy Konkursu
wyrażają wyraźną, bezwarunkową i w pełni świadomą zgodę i upoważnienie dla Organizatora do
promocji Konkursu i/lub jego wyników za pośrednictwem prasy drukowanej i elektronicznej i/lub
Internetu. W związku z tym Firma Organizująca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i
publikowania w celach związanych z rozpowszechnianiem projektu I_AM listy Zwycięzców, zdjęć,
filmów i nagrań wideo oraz ewentualnie wykorzystywania wszelkich wiadomości związanych z
niniejszym Konkursem, nie ponosząc jednak żadnej odpowiedzialności i/lub zobowiązań o
charakterze finansowym i/lub promocyjnym wobec Zwycięzców.
Osoba składająca wniosek z pracą zbiorową jest uważana za reżysera filmu i zapewnia, że uzyskała
zgodę opiekunów prawnych/rodziców niepełnoletnich uczestników na złożenie wniosku z imieniem i
nazwiskami oraz na przetwarzanie ich imion i nazwisk, jak podano powyżej.
Każdy uczestnik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i może w każdej chwili
zażądać listownie od Organizatora ich zmiany lub usunięcia z odpowiedniego pliku. Ponadto
Organizator może poprosić zwycięzców o dalsze informacje podczas przyznawania nagrody.

W przypadku, gdy w dowolnym momencie uczestnik zechce cofnąć zgodę na wykorzystanie jego
danych zgodnie z powyższym oraz skorzystać z praw wynikających głównie z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 oraz Ustawy nr 4624/2019 (prawo dostępu,
korekty, ograniczenia, sprzeciwu, prawa do bycia zapomnianym itp.), można się skontaktować za
pośrednictwem poczty elektronicznej at dpo@animasyros.gr
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Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przechowywane przez rok po ogłoszeniu nagrody,
zgodnie z powyższym, przez Organizatora jako odpowiedzialnego za ich przetwarzanie za pomocą
zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych środków, samodzielnie lub w jakikolwiek inny
sposób przez wyznaczoną osobę wybraną na zlecenie i w jej imieniu na potrzeby Konkursu, zgodnie z
przepisami ww.

4. PRAWA AUTORSKIE
Twórcy zwycięskich filmów, przesyłając formularz zgłoszeniowy, automatycznie udzielają
Organizatorowi nieograniczonej licencji na wykorzystanie ich finalnego utworu audiowizualnego w
celach niekomercyjnych lub innych powiązanych bez ograniczeń terytorialnych lub czasowych.
Organizator i wszyscy uczestniczący Partnerzy Projektu I_AM są uprawnieni do udostępniania filmów
wideo uczestników poprzez funkcję udostępniania na kontach prowadzonych przez Organizatora w
mediach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.) w celach niekomercyjnych, promocyjnych i w
celach informacyjnych, zawsze zgodnie z warunkami korzystania z tych mediów społecznościowych.

Kontakt:

www.inclusiveeducation.eu
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