REGULAMIN Konkursu pt. „Koło ARiMR – w sercu wsi”

§1
Postanowienia ogoó lne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, okresó la warunki, na jakich odbywa się
konkurs pt. „Koło ARiMR – w sercu wsi”, zwany dalej Konkursem.
2. Konkurs na podobnych zasadach, jak okresó lone nizż ej, odbędzie się w kazż dym
wojewoó dztwie, a zwycięzcy (zdobywcy I miejsca w kazż dym z wojewoó dztw) przejdą do
etapu ogoó lnopolskiego, ktoó ry wyłoni trzy najlepsze prace konkursowe.
3. Patronat nad konkursem objął Pan Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
4. Konkurs, o ktoó rym mowa w niniejszym regulaminie skierowany jest do Koó ł Gospodynó
Wiejskich z województwa dolnośląskiego, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze
prowadzonym przez ARiMR, zwanych dalej Uczestnikiem/Uczestnikami.
5. Organizatorem Konkursu jest Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.
Giełdowej 8, 52-438 Wrocław, zwany dalej Organizatorem.
6. Ilekrocó w Regulaminie jest mowa o:
1) Formularzu – nalezż y przez to rozumiecó , formularz zgłoszeniowy, stanowiący
załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu wraz z załącznikami.
2) Zgłoszeniu – nalezż y przez to rozumiecó nadesłany w terminie, o ktoó rym mowa
w §2 ust. 1, wypełniony oraz podpisany Formularz wraz załącznikami.
3) Laureacie – nalezż y przez to rozumiecó Uczestnikoó w, ktoó rzy otrzymali nagrody
okresó lone w § 8 Regulaminu.
7. Uczestnik, wysyłając Zgłoszenie na warunkach okresó lonych w Regulaminie, potwierdza,
zż e zapoznał się z tresó cią Regulaminu i akceptuje w całosó ci jego tresó có.
8. Celem Konkursu jest spopularyzowanie aktywnej działalnosó ci Koó ł Gospodynó Wiejskich
na rzecz lokalnych społecznosó ci wiejskich; promocja wsparcia dla KGW z budzż etu
panó stwa
i efektoó w udzielanej pomocy finansowej, zachęcenie do tworzenia nowych organizacji
i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze KGW.

§2
Zadanie Konkursu
1. Konkurs polega na nakręceniu kroó tkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego sposoby
wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej
2. W filmie, o ktoó rym mowa w ust. 1 powinno znalezó có się logo i nazwa KGW (lub sama
nazwa KGW, jesó li Koło nie ma logo) oraz logo ARiMR z pełną nazwą instytucji
(obowiązująca wersja w kolorze niebieskim).

§3
Zasady Konkursu
1. Uczestnicy, ktoó rzy nie spełnią ktoó regokolwiek z wymogoó w okresó lonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje lub ktoó rych Zgłoszenia będą
obejmowały nagrania naruszające przepisy prawa, zasady dobrych obyczajoó w lub dobra

osobiste osoó b trzecich, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani, a ich Zgłoszenia
ulegną zniszczeniu.
2. Uczestnicy zobowiązani są do akceptacji następujących warunkoó w Konkursu:
1) zapoznania się z Regulaminem i akceptacją jego warunkoó w,
2) dostarczenia Organizatorowi kompletnego Zgłoszenia w terminie okresó lonym w § 2
ust. 1 Regulaminu,
3) posiadania nieograniczonych, autorskich praw majątkowych i wyłącznych do
nagrania, ktoó re to prawa nie naruszają praw osoó b trzecich,
4) w przypadku, gdy nagranie zawiera wizerunek osoby trzeciej, uzyskania oraz
dostarczenia Organizatorowi zgody tej osoby na rozpowszechnienie jej wizerunku
w ramach nagranó .
§4
Terminy
1. Termin nadsyłania Zgłoszenó rozpoczyna się dnia 15 września 2020 r., a kończy w
dniu 15 listopada 2020 r.
2. O zachowaniu terminu decyduje data nadania Zgłoszenia (tj. Formularza wraz
z załącznikami oraz z linkiem do zamieszczonego nagrania) na skrzynkę poczty
elektronicznej Organizatora: promocjaOR01@arimr.gov.pl. W temacie maila nalezż y
podacó : Konkurs KGW.
3. W przypadku nadesłania zgłoszenia pocztą lub osobiste dostarczenie Zgłoszenia
do siedziby Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego (ul. Giełdowa 8, 52-438
Wrocław), za datę Zgłoszenia uznaje się datę wpływu do Dolnośląskiego Oddziału
Regionalnego ARiMR.
4. Zgłoszenia nadesłane po terminie, o ktoó rym mowa w ust. 1 nie będą podlegacó ocenie
Jury.
5. Ogłoszenie wynikoó w nastąpi do dnia 23.11.2020 r.
6. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu oraz o formie przekazania nagroó d
telefonicznie lub drogą elektroniczną.
7. Wyniki i nagrodzone nagrania Laureatoó w zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Organizatora www.arimr.gov.pl w zakładce Dolnośląski Oddział Regionalny
https://cutt.ly/VfOkCgl oraz na portalu społecznosó ciowym Facebook na stronie
Organizatora: www.facebook.com/dolnoslaski/
8. Praca konkursowa Zwycięzcy Konkursu przechodzi do etapu ogoó lnopolskiego, ktoó ry
wyłoni trzech laureatoó w. Ogłoszenie wynikoó w w etapie ogoó lnopolskim nastąpi do dnia 4
grudnia 2020 r.

§5
Zgłoszenie udziału w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora Konkursu
Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu (dostępnego
na stronie internetowej ARiMR w zakładce Dolnośląski Oddział Regionalny) wraz
z następującymi załącznikami:
a) Załącznik Nr 1.1 do Formularza zawierający:
- zgodę na przetwarzanie przez ARiMR jego danych osobowych w Konkursie,

- zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby widniejącej na nagraniu zgłoszonym do
konkursu,
- osó wiadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych
osobowych przez ARiMR;
b) Załącznik Nr 1.2 stanowiący zgodę na przeniesienie praw autorskich;
c) Załącznikiem Nr 1.3, stanowiący zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby trzeciej
widniejącej na nagraniu zgłoszonym do konkursu.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora filmu na adres
mailowy Organizatora promocjaOR01@arimr.gov.pl, z tematem maila: Konkurs KGW. W
przypadku, gdy rozmiar filmu jest zbyt duzż y, mozż na przesłacó go na adres mailowy
Organizatora za posó rednictwem strony internetowej wetransfer.com. Zgłoszenie mozż na
takzż e przesłacó drogą pocztową lub dostarczycó osobisó cie na nosó niku danych (płyta CD, DVD
lub pendrive) na adres Organizatora (Dolnośląski Oddział Regionalny ARiMR, ul.
Giełdowa 8, 52-438 Wrocław) z dopiskiem: Konkurs KGW.
3. Koszty związane z dostarczeniem Zgłoszenó do Organizatora pokrywa Uczestnik.

§6
Wymagania dotyczące nagranó
1. Kazż dy Uczestnik mozż e zgłosicó do Konkursu maksymalnie 1 nagranie.
2. Nie mozż na zgłaszacó do Konkursu nagranó , ktoó re zostały juzż nagrodzone w innych
konkursach.
3. Nagrania muszą bycó zapisane w formacie .mp4, .avi.
4. Zgłaszane nagrania nie mogą naruszacó praw lub doó br osoó b trzecich, muszą bycó wolne
od wad prawnych, a ich tresó có musi bycó zgodna z prawem.
5. Kazż dy film musi miecó charakter oryginalny, tj. nie mozż e bycó wczesó niej opublikowany
lub rozpowszechniony w jakiejkolwiek formie.

§7
Kryteria wyboru Laureatoó w
1. Jury dokona oceny nagranó po zakonó czeniu okresu trwania Konkursu.
2. Ocenie Jury będzie podlegacó nawiązanie prac do tematu Konkursu.
3. Jury wezó mie pod uwagę roó wniezż jakosó có i kreatywnosó có nadesłanych nagranó .

§8
Nagrody
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca. Organizator
nie wyklucza przyznania wyroó zż nienó .
Analogiczne konkursy przeprowadzone zostaną przez kazż dy oddział regionalny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prace, ktoó re zajmą pierwsze miejsce
w wojewoó dztwie, zostaną zakwalifikowane do ogoó lnokrajowego etapu, w ktoó rym wyłonione
zostaną trzy najlepsze.

Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych prac konkursowych w etapie ogoó lnopolskim
ufundował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

§9
Zobowiązania
Laureaci Konkursu zobowiązują się do uwiecznienia na zdjęciu członkoó w KGW wraz
z
otrzymaną
nagrodą.
Zdjęcie
powinno
zostacó
przesłane
na
adres:
promocjaOR01@arimr.gov.pl
w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania nagrody.

§ 10
Uwagi konó cowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej ARiMR w zakładce Dolnośląski Oddział Regionalny.
2. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, z siedzibą przy ul. Poleczki 33 autorskie prawa majątkowe do nagranó
zgłoszonych do Konkursu wraz z prawami zalezż nymi w zakresie wskazanym
w Osó wiadczeniu o prawach autorskich i nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
na Organizatora Konkursu, stanowiącym załącznik nr 1.2 do Formularza
zgłoszeniowego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosó ci za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądzó innych nieprawdziwych
informacji opartych na Formularzu wypełnionym przez Uczestnika.
4. Wszelkie sprawy, ktoó re nie zostały uwzględnione w Regulaminie, rozstrzyga
Organizator, na co Uczestnik wyrazż a zgodę.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

