TEMATYKA PRAC
PRZYKŁADY ZMIAN, KTÓRE ZASZŁY DZIĘKI WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH
PRZYKŁADY OSIĄGNIĘĆ POLSKIEGO ROLNICTWA – KLUCZOWEGO SEKTORA
EKSPORTOWEGO
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Z ZAKRESU M.IN. PRZEKSZTAŁCENIA
STRUKTURY GRUNTÓW, TABORU MASZYNOWEGO, UŻYCIA NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII, ROZWÓJ INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH NA
TERENACH WIEJSKICH
POMYSŁY NA ZMIANY KTÓRE POWINNY ZAJŚĆ W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU
UCZNIÓW, DZIĘKI WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA
ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

TECHNIKA
DOWOLNA TECHNIKA REPORTERSKA NP.
WYWIAD, ARTYKUŁ, FILM, AUDYCJA RADIOWA, REPORTAŻ,
FOTOREPORTAŻ

CO OCENIAMY?
TRAFNOŚĆ DOBORU TEMATU PRACY
JAKOŚĆ WYKONANIA
ORYGINALNOŚĆ
STOPIEŃ TRUDNOŚCI WYKONANIA
ZGŁOSZENIA DO 15 MAJA NA ADRES
POLSKA WIEŚ EUROPEJSKA
UL. KAZIMIERZOWSKA 71/75 LOK. 51
02-518 WARSZAWA
LUB NA ADRES E-MAIL:
TOMASZ.KLEMT@POLSKAWIESEUROPEJSKA.PL

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNO-REPORTERSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
„POLSKA WIEŚ EUROPEJSKA”

§1
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1) zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Unii
Europejskiej,
2) skierowanie uwagi młodego pokolenia na zmiany, jakie nastąpiły na polskiej wsi od czasu
akcesji Polski do Unii Europejskiej,
3) popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych, przede wszystkim w sektorze rolnictwa,
środowiska oraz rozwoju obszarów wiejskich, oraz ich roli w procesie rozwoju kraju,
4) promocja dobrych praktyk wypracowanych na terenach wiejskich,
5) promocja osiągnięć polskiego rolnictwa – kluczowego sektora eksportowego – wpisując
się w obchody 25-lecie istnienia jednolitego rynku europejskiego
6) rozwój umiejętności plastycznych i reporterskich wśród uczniów szkół
ponadpodstawowych.
§2
Organizator Konkursu
1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.

Organizatorem Konkursu jest „Inter…Test” Sebastian Piłka z siedzibą w Sochaczewie.
Partnerem Konkursu jest: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy
Świat”, Związek Młodzieży Wiejskiej Województwa Lubuskiego.
Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Pan Tomasz Klemt,
tel. (+48) 508 627 341, e-mail: tomasz.klemt@polskawieseuropejska.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
§3
Założenia organizacyjne
Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół ponadpodstawowych (liceum,
technikum, szkoła zawodowa oraz gimnazjum), wśród uczniów tychże szkół, bez
rozróżnienia na kategorie wiekowe.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Prace mogą być przygotowane zespołowo – w zespołach maksymalnie 2-osobowych.

§4
Prace konkursowe
1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na
Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką reporterską (m.in. wywiad, artykuł, film,
audycja radiowa, reportaż, fotoreportaż).
3. Tematyka prac powinna obejmować:
a. przykłady zmian, które zaszły dzięki wykorzystaniu środków Unii Europejskiej na
rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich,
b. przykłady osiągnięć polskiego rolnictwa – kluczowego sektora eksportowego,
c. przykłady dobrych praktyk z zakresu m.in. przekształcenia struktury gruntów,
taboru maszynowego, użycia nowoczesnych technologii, rozwój inicjatyw
społecznych i kulturalnych na terenach wiejskich,
d. pomysły na które powinny zajść w najbliższym otoczeniu uczniów, dzięki
wykorzystaniu środków Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich.
4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem przez Autorów
autorskich praw majątkowych do Pracy na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnianie;
2) utrwalanie;
3) użyczenie i najem egzemplarzy scenariusza;
4) publiczne wykonywanie;
5) wyświetlanie;
6) odtwarzanie
7) umieszczanie na stronach internetowych;
8) wykorzystanie
we
wszelkich
materiałach
promocyjno-reklamowych
dowolnego podmiotu wskazanego przez Organizatora;
9) decydowanie o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy;
10) uprawnienie do decydowania o nienaruszalności treści Pracy oraz do jej
rzetelnego wykorzystania.
Z chwilą zgłoszenia Pracy, autorzy zrzekają się uprawnienia do oznaczania Pracy lub jej
opracowań swoim nazwiskiem lub pseudonimem. Przeniesienie praw autorskich do Pracy
nastąpi w dniu zgłoszenia Pracy. Przeniesienie przez autorów majątkowych praw
autorskich
do Pracy
na Organizatora następuje bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych. Autor przenosi na Organizatora uprawnienie do udzielania
zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu i na wykonywanie
pozostałych praw zależnych. W zakresie wskazanych pól eksploatacji strony
dopuszczają
możliwość
wprowadzania
przez Organizatora zmian, poprawek,
przykładowo poprzez dokonanie tłumaczeń, przystosowań lub tworzenia skrótów w
treści Pracy. Po stronie Organizatora leży wyłączne prawo do decydowania o publikacji
lub innym wykorzystaniu Pracy.
5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
6. Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu
jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności
złożonych egzemplarzy prac.
8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję
Konkursową.
9. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.

10. Regulamin konkursu jest dostępny na profilu „Polska Wieś Europejska” w serwisie
Facebook oraz na stronie internetowej http://www.gazetalubuska.pl/plebiscyty/lubuskawies-europejska/.
11. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
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§4
Ocena prac konkursowych
Konkurs jest złożony z dwóch etapów:
a. Etap I – szkolny: Każda ze szkół może przesłać na Konkurs maksymalnie po sześć
prac, każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w eliminacjach szkolnych.
b. Etap II – wojewódzki: Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora,
rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów.
Prace, które wygrały w etapie szkolnym – maksymalnie sześć (każda innego autorstwa),
powinny zostać dostarczone w zbiorczej przesyłce, przy czym każda z prac, z załączonym
formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu,
powinna zostać dodatkowo zamknięta w indywidualnej, nieoznakowanej kopercie.
W przypadku przesłania przez szkołę większej liczby prac niż zostało to określone w §4
ust. 2, wszystkie prace zostaną zwrócone do szkoły z prośbą o wskazanie sześciu
dopuszczalnych.
Prace można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt
nadsyłającego) lub elektronicznie (e-mail) do dnia 15 maja 2018 r. (decyduje data
stempla pocztowego) na adres:
Polska Wieś Europejska
ul. Kazimierzowska 71/75 lok. 51
02-518 Warszawa
lub
e:mail: tomasz.klemt@polskawieseuropejska.pl

5. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie
powołana przez Organizatora.
6. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
a) trafność doboru tematu pracy,
b) jakość wykonania,
c) oryginalność,
d) stopień trudności wykonania.
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§6
Ogłoszenie wyników Konkursu
12. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na na profilu „Polska Wieś Europejska”
w
serwisie
Facebook
oraz
na
stronie
internetowej
http://www.gazetalubuska.pl/plebiscyty/lubuska-wies-europejska/.
1. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach
Konkursu w terminie do 29 maja 20018 r.

2. Podanie do wiadomości nazwisk uczestników Konkursu, którym Kapituła przyznała
nagrody, następuje podczas Gali „Polskiej Wsi Europejskiej”. Uroczystość odbędzie się 9
czerwca 2018 r. w Gozdnicy, w której laureaci mają obowiązek uczestniczyć.
§7
Zasady opodatkowania
1.

2.

3.

4.

5.

Nagrody, której wartość przekracza 760 zł, podlegają opodatkowaniu w formie
zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości
nagrody (art.30 ust.1 pkt 2 ustawy o PDOF).
Podatek zobowiązany jest pobrać od osoby, która wygrała konkurs, organizator konkursu
(tu: „Inter…Test” Sebastian Piłka – jako płatnik zryczałtowanego podatku) lub fundator
nagrody.
Oprócz głównej nagrody rzeczowej przyznaje się dodatkowo nagrodę pieniężną
w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej. Ta dodatkowa nagroda pokryje 10%
zryczałtowany podatek od nagrody rzeczowej oraz zryczałtowany podatek od niej samej.
Konieczne jest wypełnienie oświadczenia przez każdego laureata konkursu (wzór
w Załączniku nr 2, wypełniany przez laureatów bezpośrednio przed otrzymaniem
nagrody).
Organizator lub fundator sporządzi PIT-8 AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym
podatku dochodowym od osób fizycznych do końca stycznia 2019 roku, a następnie
prześle do Urzędu Skarbowego właściwego dla płatnika, a nie do urzędu właściwego
podatnikowi.
§8
Postanowienia końcowe

1. W uzasadnionych przypadkach Kapituła Konkursu może odstąpić od przyznania nagród.
2. Od decyzji Kapituły Konkursu odwołanie nie przysługuje.
3. Bezpośredni nadzór nad całością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Konkursu oraz możliwość
odwołania Konkursu.
5. W przypadku niejasności Organizator ma wyłączne prawo do interpretacji zapisów
regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1

……………………………………….
pieczęć szkoły

Zgłoszenie szkoły do udziału
w wojewódzkim etapie Konkursu artystyczno-reporterskiego
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
„Polska wieś europejska”
W

roku 2018

Pełna nazwa szkoły:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(typ szkoły wraz z patronem)
Adres:
………………………………………………………………………………………
Tel/fax:
…………………………………………………………………………………..
Adres e-mail: ………………………………………………………………………….
Gmina: ………………………………………………………………………………..
Informuję, że uczestnicy zapoznali się z Regulaminem Konkursu oraz akceptują
jego postanowienia.
Zgłaszam udział następujących prac ze szkoły:

Tytuł pracy

……………………………………………………....
.
miejscowość i data

Autorzy

……………………
pieczęć i czytelny
podpis dyrektora szkoły

