Regulamin konkursu „WSSE Tech LAB” - promowanie kreatywności, innowacji
i szkolnictwa branżowego
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Konkurs „WSSE Tech LAB” - (zwany dalej „Konkursem”) odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§2
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”
sp. z o.o. oraz na stronie internetowej http://www.investinedu.com.pl.
§3
Zgłoszenie udziału w konkursie (zwanej dalej „Zgłoszeniem”) jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Rozdział II. Organizator Konkursu
§4
Konkurs organizowany jest w ramach działalności Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”. Organizatorem Konkursu jest lider klastra: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, zwana dalej „Organizatorem” lub
„WSSE”.
Rozdział III. Cel i przedmiot Konkursu
§5
1. Celem Konkursu jest promocja nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów w Polsce. Konkurs ma zachęcić młodzież do samodzielnego poznawania świata poprzez obserwację i eksperymentowanie oraz dać
szansę kadrze pedagogicznej realizować kreatywne zajęcia lekcyjne dla młodzieży. Konkurs ma również
za zadanie promowanie innowacyjnej i nowoczesnej szkoły.
2. Konkurs przyczyni się również do:
− upowszechniania informacji i popularyzacji wiedzy na temat szkolnictwa branżowego,
− wspierania innowacji,
− propagowania idei przedsiębiorczości,
− podnoszenie umiejętności pracy zespołowej,
− rozbudzania kreatywności u młodzieży.
3. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie filmu na temat: „Kreatywna i innowacyjna szkoła!”
o dowolnej konwencji (reportażu, wywiadu, filmu dokumentalnego, teledysku itp.) stworzonego
w dowolnej technice. Czas trwania filmu powinien być nie krótszy niż 2 minuty i nie dłuższy niż 5 minut.

4.
5.
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Spoty trwające poniżej 2 minut i powyżej 5 minut nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. Film powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego itp., zapisany na płycie DVD lub nośniku USB w postaci jednego pliku video w formacie:
a. DV-avi (PAL) dla filmów nagranych kamerami DV i innymi urządzeniami nagrywającymi
w mniejszej rozdzielczości,
b. MXF lub MPEG4, minimalna rozdzielczość obrazu 720x576 pixeli, 16:9 FHA, tryb skanowania
z przeplotem, dla filmów nagranych kamerami HD i innymi urządzeniami nagrywającymi
w wysokiej rozdzielczości.
Film stworzony do Konkursu nie może być przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach.
Dodatkowo każda szkoła musi promować film oraz związaną z nim tematykę na swoim profilu
w mediach społecznościowych (np. Instagram, Facebook, YouTube) oraz oznaczyć w sposób widoczny
i wyraźny, że zamieszczony film powstały w związku z udziałem w Konkursie organizowanym przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”; wymagane jest, aby te działania prowadzone były
co najmniej do czasu ogłoszenia wyniku Konkursu;
Na początku spotu filmowego należy umieścić logo Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” (Załącznik
nr 6).
Każda szkoła może stworzyć 1 (jeden) film.

Rozdział IV. Nagrody w Konkursie
§6
1. Szkołom, których prace konkursowe zostaną sklasyfikowane wśród 10 najwyżej ocenionych prac („Laureaci”), zostaną przyznane nagrody w postaci sfinansowania wyposażenia laboratorium szkolnego do
kwoty nie wyższej niż 17.000,00 zł dla każdego z Laureatów.
2. Dodatkowo każdemu członkowi drużyny reprezentującej Laureata będzie przyznana nagroda rzeczowa o
wartości nie przekraczającej 500 złotych na osobę. Organizator zastrzega, że drużyna reprezentująca
szkołę powinna liczyć co najmniej jednego ucznia, lecz nie może liczyć więcej niż sześć osób, w tym jednego opiekuna.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Laureatów w stosunku do liczby podanej
w ust. 1, w przypadku gdyby nadesłane prace konkursowe, mimo spełnienia warunków formalnych przewidzianych w Regulaminie, nie reprezentowały odpowiednich walorów artystycznych lub estetycznych,
nie odpowiadały charakterowi i celom Konkursu albo celom działalności Klastra Edukacyjnego „INVEST in
EDU” czy zawierały treści nieodpowiednie, sprzeczne z dobrymi obyczajami.
4. Laureaci zostaną wyłonieni poprzez sporządzenie klasyfikacji prac konkursowych według całkowitej liczby
uzyskanych punktów od największej do najmniejszej, będącej sumą punktów przyznanych przez poszczególnych członków Kapituły Konkursu. W przypadku, gdy dwa lub więcej filmów otrzyma jednakową liczbę
punktów, o ostatecznej klasyfikacji zadecyduje przewodniczący Kapituły Konkursu.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
6. Nagrody, o których mowa w ust. 2 podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.).
Rozdział V. Uczestnicy Konkursu

§7
1. Konkurs adresowany jest do szkół publicznych: podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na obszarze zarządzanym przez Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną
„INVEST-PARK” sp. z o.o. w rozumieniu rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia
29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. z 2018 r. poz.
1698). Wykaz powiatów wchodzących w skład obszaru zawarty jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. Przez „szkołę” w rozumieniu Regulaminu należy również rozumieć zespół szkół w rozumieniu art. 91
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
3. Przy składaniu Zgłoszenia szkoła musi być reprezentowana przez dyrektora. Zgłoszenie należy sporządzić
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, w szczególności wskazać należy
w nim kto jest autorem pracy konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) („Autor”).
4. W przypadku, gdy w skład drużyny wchodzą osoby niepełnoletnie, do Zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu.
5. Każda szkoła może złożyć jedno Zgłoszenie. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości zastrzega się, że
szkoły wchodzące w skład jednego zespołu szkół mogą złożyć tylko jedno Zgłoszenie.
Rozdział VI. Warunki udziału w Konkursie
§8
1. Praca konkursowa musi dotyczyć tematyki Konkursu, określonej w § 5 Regulaminu.
2. Praca konkursowa musi być sporządzona w języku polskim z zastrzeżeniem, że dopuszczalne są fragmenty
obcojęzyczne, o ile jest to uzasadnione względami merytorycznymi lub artystycznymi.
3. Praca konkursowa nie może być kopią lub adaptacją już istniejących utworów, w tym w szczególności
materiału powstałego na zlecenie Organizatora. Wykorzystanie w pracy konkursowej innych utworów
powinno być zgodne z zasadami wynikającymi z ustawy powołanej w § 7 ust. 3 Regulaminu.
4. Wykonanie całości albo części pracy konkursowej nie może zostać zlecone profesjonalnej firmie lub osobie zajmującej się tworzeniem materiałów promocyjnych lub innego rodzaju materiałów filmowych.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza:
a. akceptację przez szkołę oraz członków drużyny ją reprezentującej wszystkich warunków określonych
w niniejszym Regulaminie;
b. oświadczenie, że praca zgłoszona na Konkurs została wykonana osobiście i nie narusza praw osób
trzecich, w szczególności, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej;
c. zgodę Autora na korzystanie przez Organizatora z całości lub fragmentów pracy konkursowej,
na zasadach opisanych w Regulaminie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
8. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania prac konkursowych, a także Organizator nie zwraca
uczestnikom jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w Konkursie.
Rozdział VII. Zgłoszenie

§9
1. Zgłoszenie należy dostarczyć do dnia 11 marca 2019 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu dokumentu) do siedziby WSSE „INVEST-PARK”, ul. Uczniowska 16, 58-306
Wałbrzych z dopiskiem na kopercie Konkurs „WSSE Tech LAB” Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”. Zgłoszenie wymaga formy pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem), musi spełniać wymogi określone w § 7
ust. 3, a ponadto zawierać:
a. nośnik USB lub DVD, na którym nagrano spot konkursowy,
b. oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich członków drużyny.
2. Zgłoszenia złożone po terminie oraz Zgłoszenia niekompletne, których braku nie usunięto w terminie, nie
będą rozpatrywane.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania Zgłoszeń.
Rozdział VIII. Kapituła Konkursu
§ 10
1. Najlepsze prace konkursowe zostaną wyłonione przez Kapitułę Konkursu, którą powołuje Organizator
Konkursu.
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: przedstawiciel Zarządu WSSE „INVEST-PARK” jako Przewodniczący,
przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2 przedstawicieli firm działających na terenie WSSE
„INVEST-PARK” oraz Sekretarz Kapituły Konkursowej - przedstawiciel WSSE „INVEST-PARK” odpowiedzialny za Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”.
3. Kapituła Konkursu dokonuje oceny formalnej i merytorycznej prac konkursowych.
4. Posiedzenia Kapituły Konkursu są zwoływane przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu.
5. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna. Od decyzji Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.
6. Protokół z posiedzeń Kapituły Konkursu sporządza Sekretarz Kapituły Konkursu.
Rozdział IX. Ocena prac konkursowych
§ 11
Proces oceny prac konkursowych jest dwuetapowy i obejmuje ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną.
§ 12
1. Za ocenę formalną pracy konkursowej odpowiada Sekretarz Kapituły Konkursowej.
2. Podstawą oceny formalnej jest karta oceny formalnej pracy konkursowej, stanowiąca Załącznik
nr 3 do Regulaminu.
3. Ocenie formalnej podlegają poniższe elementy:
a. termin wpłynięcia Zgłoszenia,
b. kompletność Zgłoszenia.
§ 13

1. Podstawą oceny merytorycznej jest karta oceny merytorycznej pracy konkursowej, Stanowiąca Załącznik
nr 4 do Regulaminu.
2. Członkowie Kapituły Konkursu dokonują oceny prac konkursowych według poniższych kryteriów:
1) Walory merytoryczno-edukacyjne:
a. zgodność pracy z tematyką konkursu,
b. wartość merytoryczna pracy,
c. wykorzystanie mediów społecznościowych,
d. sposób ujęcia idei uczenia się w ramach kształcenia zawodowego;
2) Walory artystyczno-kompozycyjne:
a. kompozycja,
b. stopień trudności wykonania pracy (uwzględnienie techniki), z uwzględnieniem wieku autorów,
c. atrakcyjność ujęcia zagadnienia - sposób przedstawienia (innowacyjne podejście do tematu, kreatywność i pomysłowość),
d. poziom techniczny wykonanych prac.

Rozdział X. Czas trwania i ogłoszenie wyników Konkursu
§ 14
1.
2.
3.
4.
5.

Konkurs rozpoczyna się 11 lutego 2019 roku.
Zgłoszenia przyjmowane będą od 12 lutego 2019 roku do 11 marca 2019 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 5 kwietnia 2019 roku.
O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej.
Lista laureatów Konkursu podana zostanie do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej www.investinedu.com.pl .
6. Laureaci zostaną zaproszeni na wręczenie nagród i dyplomów na specjalnie zorganizowaną konferencję
prasową w siedzibie Organizatora.
Rozdział XI. Prawa autorskie
§ 15
1. Organizator Konkursu będzie respektować osobiste prawa autorskie do nadesłanych prac w zakresie
wskazanym przez uczestnika, co oznacza, że ich publiczne udostępnienie nastąpi wraz z podaniem autora
/autorów pracy - na podstawie danych osobowych podanych przez Uczestnika.
2. Autor udzieli Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac konkursowych,
z podaniem imienia i nazwiska autora oraz szkoły do, której uczęszcza, w celach popularyzatorskich
i edukacyjnych, a także w celach promocyjno - marketingowych, stosownie do potrzeb Organizatora, między innymi na stronie internetowej Organizatora.
3. W szczególności, na podstawie zgody określonej w ust. 2, Organizator będzie uprawniony do:
1) utrwalania i zwielokrotniania utworu bez ograniczenia co do ilości i wielkości nakładu - wytwarzanie
jakąkolwiek techniką kolejnych egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, drukarską, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach;
2) dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek Utworów, w tym również do wykorzystywania w części lub
w całości oraz łączenia z innymi utworami.

4. W przypadku skorzystania z prawa publikacji, o którym mowa w pkt. 2, Organizator może zwrócić się
do Autora pracy konkursowej o jej adaptowanie dla potrzeb Organizatora Konkursu.
5. Każdy z członków drużyny reprezentującej uczestnika Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu informowania opinii publicznej o fakcie organizacji Konkursu, jego przebiegu, Laureatach oraz przyznanych nagrodach.
Rozdział XIII. Dane osobowe
§ 16
1. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
(„Dane”) uczestników Konkursu przez Organizatora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a 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 95/45/WE („RODO”).
2. Dane przekazywane są dobrowolnie z zastrzeżeniem, że ich podanie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie niezbędne jest do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Przetwarzaniu podlegać będą następujące Dane: imię, nazwisko, wizerunek, adres e-mail, numer telefonu, informacja o szkole, do której uczęszcza członek drużyny reprezentującej uczestnika.
4. Administratorem Danych będzie Organizator. W kwestii przetwarzania Danych przez Organizatora należy kontaktować się na adres e-mail: rodo@invest-park.com.pl lub na główne dane kontaktowe Organizatora.
5. Dane będą przetwarzane w następujących celach: przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów i przyznania nagród Laureatom oraz członkom drużyn ich reprezentujących. Ponadto Dane w postaci imienia, nazwiska, szkoły do której uczęszcza osoba mogą być wykorzystane w celu działalności
promocyjnej Organizatora oraz realizacji misji popularyzacji szkolnictwa zawodowego,
w szczególności poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o Konkursie, jego przebiegu, Laureatach i przyznanych nagrodach.
6. Odbiorcą Danych będą: Organizator, jego pracownicy i współpracownicy, członkowie Kapituły Konkursu.
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz przyznawania nagród, a następnie przez
okres przedawnienia wynikający z odrębnych przepisów.
9. Wszystkie osoby, których Dane będą przetwarzane w związku z Konkursem, mają prawo do żądania od
Organizatora: dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia Danych.
10. Wszystkich osobom, których Dane będą przetwarzane w związku z Konkursem, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą podstawą podejmowania decyzji zautomatyzowanych.
12. W przypadku, gdy osoba reprezentująca uczestnika nie ukończyła 18 lat, wyrażona zgoda na przetwarzanie Danych wymaga akceptacji rodzica/opiekuna prawnego.
Rozdział XII. Postanowienia końcowe
§ 17

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia przez uczestników praw własności intelektualnej, dóbr osobistych lub innych praw chronionych przepisami lub umowami.
4. Autor pracy konkursowej ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona praca konkursowa naruszała prawa osób trzecich.
5. W przypadku naruszenia przez uczestnika, członków drużyny reprezentującej uczestnika lub osoby trzecie
działające na rzecz lub choćby na korzyść uczestnika, postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy prowadzi to do naruszenia dobrych obyczajów czy zasad Fair play, Organizator może wykluczyć
danego uczestnika z udziału w Konkursie.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym decydujące są rozstrzygnięcia Organizatora.
7. Wszystkie dokumenty, informacje oraz zmiany dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej www.investinedu.com.pl.
Lista załączników:
Załącznik nr 1 - Wykaz lokalizacji Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.
Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy do Konkursu.
Załącznik nr 3 - Karta oceny formalnej pracy konkursowej.
Załącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej pracy konkursowej.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego.
Załącznik nr 6 - Logo Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”.

