ZAPROSZENIE
SZKÓŁ

DLA

Rekrutacja uzupełniająca

Zostało 20 wolnych miejsc
ostatnia szansa na rejestrację drużyny
REJESTRACJA https://konkurs-patrianostra.pl/rejestracja-uczestnikow?contest=edycja-viiregion-zachodni-2022

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA: Zostało 20 wolnych
miejsc w konkursie zachodnim
NADSYŁANIE PRAC do 16 października 2022 r.
GŁOSOWANIE
18-24 października 2022 r.
GALA FINAŁOWA w POZNANIU listopad 2022 r.

NAGRODY GŁÓWNE
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAGRÓD FINASOWYCH
Za 1 miejsce
Za 2 miejsce
Za 3 miejsce

28.800 ZŁ

1000 ZL / OSOBĘ
500 ZL / OSOBĘ
300 ZL / OSOBĘ

NAGRODY RZECZOWE - dla wszystkich uczestników !!!

ZADANIE KONKURSOWE - stworzenie 60-cio sekundowych filmów i animacji
prezentujących ważne wydarzenia z historii Polski. Prace mogą być wykonane różnymi technikami
- poczynając od statycznych, ręcznie rysowanych plansz, poprzez animację poklatkową, film z
udziałem aktorów (przeważnie samych uczniów) aż po tzw. machinimę - animacje generowane z
wykorzystaniem silników gier komputerowych.

www.konkurs-patrianostra.pl

TEMATY PRAC

KONKURSOWYCH - z uwagi na rekrutację uzupełniającą oraz

krótki czas pozostawiamy dowolność w wyborze tematu, musi dotyczyć wydarzeń związanych z
historią Polski

KOMUNIKACJA - każda drużyna otrzyma własne KONTO UCZESTNIKA, na które można
się zalogować. Konto służy do bieżącej komunikacji z organizatorem, do przesyłania prac
konkursowych oraz do głosowania na najlepsze prace. Działanie konta zbliżone jest do
funkcjonalności skrzynki email.

ZGODY RODZICÓW –

niepełnoletni uczestnicy konkursów powinni uzyskać zgodę
rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie. Formularz zgody znajduje się na stronie
internetowej konkursu. Wypełnione i podpisane formularze (skan) należy przesłać do Organizatora
za pośrednictwem konta uczestnika.

GALA FINAŁOWA – Każdy z konkursów zakończony będzie uroczystą Galą Finałową:
Gala Finałowa - Region Zachodni

-- listopad 2022 -- Poznań

Podczas Gali Finałowych laureaci otrzymują nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe.
Zwycięskie szkoły otrzymują replikę polskiej szabli oficerskiej wz. 1934.

Nazwa i adres szkoły
uczestnika Konkursu
Proszę wypełnić lub
podstemplować
pieczątką szkoły

ZGODA NA UDZIAŁ w VII edycji Konkursu PATRIA NOSTRA
Ja, niżej podpisana/y

..............................................................................................................................................

uczeń ( uczestnik konkursu )
opiekun drużyny ( osoba pełnoletnia, np. nauczyciel, rodzic )
oświadczam że zamierzam brać udział w konkursie PATRIA NOSTRA VII EDYCJA
i w związku z powyższym wyrażam zgodę na niżej wymienione:
Ja, niżej podpisana/y

…………………………………………………………….

( rodzic ) działając jako opiekun ustawowy małoletniego/ej

wymienionej powyżej wyrażam zgodę na niżej wymienione:

ZGODA na udział w konkursie
Wyrażam zgodę na udział ww. małoletniego/ej w konkursie PATRIA NOSTRA, edycja VII, organizowanym przez Fundację Konkursu Historycznego PATRIA
NOSTRA. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu ww. konkursu.

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Konkursu Historycznego PATRIA NOSTRA z siedzibą Zielonce,
kod pocztowy 05-220, przy ul. Wojska Polskiego 10, w celu przeprowadzenia VII edycji konkursu historycznego PATRIA NOSTRA oraz późniejszej eksploatacji
prac w ramach działalności statutowej organizatora. Ponadto oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania niniejszej zgody w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ZGODA na udzielenie licencji i przeniesienie praw autorskich
Wyrażam zgodę na:
1. Udzielenie na rzecz Fundacji Konkursu Historycznego PATRIA NOSTRA jako organizatora Konkursu Patria Nostra, VII Edycja, nieograniczonej czasowo i
terytorialnie licencji wyłącznej na korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, techniką drukarską, reprograficzną oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu
cyfrowego;
b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, w tym w na telebimach reklamowych w miejscach publicznych;
c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
b) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
c) wykorzystywanie do celów promocyjnych i reklamy;
d) publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
wykorzystanie na stronach internetowych i na profilach w portalach społecznościowych;
2. Na przeniesienie na rzecz Fundacji Konkursu Historycznego PATRIA NOSTRA jako organizatora Konkursu Patria Nostra, VII Edycja, nieograniczonych
czasowo i terytorialnie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 1.

Miejscowość i data

Rodzic lub opiekun

Uczestnik konkursu

………………………………………

………………………………………
( Czytelny podpis )

………………………………………
( Czytelny podpis )

