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ZARZĄDZENIE Nr 034/03/2020 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie Regulaminu Konkursu Filmowego „Młody człowiek VS Ekologia” 
A. Na podstawie § 15 ust. 4, pkt. 5 i 43 Statutu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, 

wprowadza się Regulamin Konkursu „Młody człowiek VS Ekologia” dotyczącego działań studentów, 
mających na celu popularyzację problematyki bezpieczeństwa ekologicznego, o następującej treści: 

§ 1 
Założenia konkursu 

„Młody człowiek VS Ekologia” to konkurs, w ramach którego studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 
nagrywają film, służący promowaniu Ekologii wśród studentów i partnerów Wydziałów Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Filmy mają tematycznie być związane z problematyką Ekologii w życiu 
młodych ludzi.  

§ 2 
Warunki uczestnictwa 

1. Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest do studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z 
siedzibą w Poznaniu. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
3. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać 1 materiał filmowy. 
4. Filmy nie mogą być wcześniej nagradzane i publikowane. 
5. Film powinien trwać od 5 do 10 minut. Plik należy przesłać w rozszerzeniu .mp4. 
6. Przyjmowanie prac konkursowych odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres: kontakt@wsb.net.pl  

W tytule wiadomości należy wpisać: „Imię i nazwisko, Wydział, kierunek i tytuł filmu”. 
7. Uczestnik przesyła prace w formie elektronicznej. Do przesłanych projektów należy załączyć skany 

uzupełnionych i podpisanych dokumentów: formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia i klauzulę 
informacyjną (załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego Regulaminu. Formularz zgłoszeniowy, oświadczenia i 
klauzula informacyjna są dostępne na stronie internetowej Uczelni www.wsb.net.pl oraz w dziekanacie 
każdego Wydziału). 

8. Wszelkie informacje i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez 
uczestników są zawarte w Klauzuli informacyjnej, dostępnej na stronie internetowej www.wsb.net.pl 
(załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 

§ 3 
Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu, dokona oceny wszystkich nadesłanych prac 
pod względem walorów artystycznych oraz interpretacji tematu według kryteriów: 
1) pomysłowość i oryginalność pracy – 40% wagi oceny,  
2) związek pracy z tematyką – 30% wagi oceny, 
3) technika wykonania - 30% wagi oceny. 

§ 4 
Harmonogram konkursu i ocena prac konkursowych 

1. Przyjmowanie prac konkursowych – do 10.09.2020 roku. 
2. Zgłoszone do Konkursu filmy zostaną ocenione pod względem w/w wymogów formalnych i estetycznych 

przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega 
weryfikacji. 

3. Ocena prac przez Komisję konkursową nastąpi do dnia 15.09.2020 r.  
4. Spośród uczestników w każdym Wydziale Wyżej Szkoły Bezpieczeństwa, zostanie wybrany jeden materiał 

filmowy. Autorzy wybranych prac zostaną nagrodzeni nagrodą główną. 
5. Wyniki zostaną opublikowane 20.09.2020 r., na stronie internetowej Uczelni www.wsb.net.pl oraz na 

profilach społecznościowych Facebook poszczególnych Wydziałów. 
6. Laureaci zostaną o wyniku powiadomieni drogą e–mailową, a oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się 

podczas uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2020/2021. 
7. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe związane z ekologią. 

§ 5 
Prawa autorskie 

1. Wraz ze zgłoszeniem swojego udziału w konkursie zgodnie z § 2 ust. 6. i 7. niniejszego Regulaminu, 
Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej - filmu, na 
następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania filmu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką jego egzemplarzy, w 

tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
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2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których film utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania filmu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym; 

4) wykorzystywanie filmu w zakresie działań promocyjnych Organizatora samodzielnie lub z innymi 
podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania na bilbordach, reklamach lub innych technikach.  

2. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian  
i przeróbek filmu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. 

3. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać film oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem 
i nazwiskiem Uczestnika. Uczestnik upoważnia także Organizatora do wykonywania jego autorskich praw 
osobistych. 

4. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych 
zezwoleń. 

5. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Organizatorowi. 
Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa 
wypowiedzenia lub cofnięcia. 

6. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Organizatora własności oryginału egzemplarza filmu. 
7. Organizator jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie  

z praw do filmu oraz zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot niniejszej zarządzenia. 
8. Organizator może według własnego uznana dokonywać modyfikacji lub poprawek filmu nabytego na mocy 

niniejszego zarządzenia. 
9. Uczestnik zrzeka się praw do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 
10. Wszelkie przekazane przez Uczestnika na Organizatora nośniki danych zawierające film stają się 

własnością Organizatora z chwilą ich przekazania. 
11. Projekty nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich 

oraz winny być wolne od wad prawnych. Projekty naruszające w/w prawa nie będą brane pod uwagę w 
Konkursie.  

12. W Konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były zgłaszane na inny konkurs, 
otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci. 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku gdy: 
1) nie wpłynie żadna praca konkursowa; 
2) nadesłane prace nie spełnią warunków Regulaminu; 
3) ich artystyczny poziom przekazu będzie niezadowalający; 
4) wystąpi sytuacja niezależna od Organizatora uniemożliwiająca realizację rozstrzygnięcie konkursu. 

2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Konkursu. 
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
5. Organizator niniejszego konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które nie 

naruszają praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana regulaminu będzie obowiązywać od chwili 
opublikowania zmienionego regulaminu na stronie www.wsb.net.pl. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
7. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Organizatora. 
B. Odpowiedzialnym za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia czyni się 

prorektor ds. walidacji. 
C. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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