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REGULAMIN 

polsko-rosyjskiego konkursu „Opowiem ci o sobie” 

w ramach projektu „Razem – współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim 

pograniczu”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 

§ 1 

Organizator i Partner Konkursu 

1. Organizatorem polsko-rosyjskiego konkursu „Opowiem ci o sobie” (zwanego dalej 

„Konkursem”) jest Ełckie Centrum Kultury, Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk (zwane dalej 

„Organizatorem”). 

2. Partnerem Konkursu jest Teatr Młodzieży Molodyozhnyj, Teatralnaya 5, 238750 

Sowieck/Obwód Kaliningradzki (zwany dalej „Partnerem”). 

 

§ 2 

Opis i cel Konkursu 

Celem Konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do zaprezentowania siebie, swojego otoczenia, 

zainteresowań, zwyczajów itp. w sposób artystyczny, kreatywny, rówieśnikom po drugiej stronie 

granicy.  

 

§ 3 

Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie pracy w jednej z trzech kategorii: 

1) kategoria 1 – praca literacka: 

 rodzaj – dowolny, 

 długość - maksymalnie 4000 znaków ze spacjami, 

 forma – papierowa lub elektroniczna (.pdf), 

2) kategoria 2 – film: 

 format pliku - QuickTime, movie, avi, mp4, 

 długość – 3-6 minut, 

3) kategoria 3 – kolaż: 

 format – minimalnie A3, maksymalnie B2, 

 forma – papierowa lub elektroniczna (.jpg o rozdzielczości 300 DPI). 

 

§ 4 

Uczestnicy Konkursu 

Konkurs skierowany jest do młodzieży z Polski i Rosji w wieku 12-18 lat. 

 

§ 5 

Zasady udziału w Konkursie 

1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem jej autora, że zgłoszony 
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projekt jest wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze 

zgłaszającego i posiada on pełne prawa do zgłoszonej pracy oraz nie narusza on praw 

autorskich osób trzecich. 

2. Prace konkursowe powinny zostać dostarczone do Organizatora lub Partnera, w terminie do 

30 września 2021 r., zgodnie z zasadą, że: 

a) prace uczestników z Polski dostarczane są do Ełckiego Centrum Kultury, Wojska 

Polskiego 47, 19-300 Ełk (sekretariat, pok. nr 30), e-mail: sekretariat@eck.elk.pl, 

b) prace uczestników z Rosji dostarczane są do Teatru Młodzieży Molodyozhnyj, 

Teatralnaya 5, 238750 Sowieck/Obwód Kaliningradzki, e-mail: project@tilsit-theatre.ru. 

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, którego wzór dostępny jest na 

stronach internetowych Organizatora i Partnera:  

a) Ełckie Centrum Kultury – www.eck.elk.pl, 

b) Teatr Młodzieży Molodyozhnyj – tilsit-theatre.ru. 

4. Z chwilą otrzymania pracy konkursowej Organizator i Partner nabywają niewyłączną licencję 

na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z niej (stanowiącej utwór 

zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r., tj. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1231) na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy,  

w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego i zapisu  elektroniczno-cyfrowego, 

2) zamieszczanie całości lub części dzieła w informatorach, katalogach i podobnych 

wydawnictwach Organizatora i Partnera, 

3) wprowadzanie do pamięci komputerów, 

4) rozpowszechnianie w sieci informatycznej, 

5) udostępnianie osobom trzecim,  

6) przetłumaczenie na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci w zakresie 

określonym w przepisach poprzedzających. 

 

§ 6 

Ocena prac, rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez dwie komisje konkursowe, powołane przez 

Organizatora i Partnera - przez Ełckie Centrum Kultury dla prac dostarczonych przez 

uczestników z Polski, a przez Teatr Młodzieży Molodyozhnyj – dla prac dostarczonych przez 

uczestników z Rosji.  

2. Każda komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III 

miejsca w każdej z trzech kategorii wymienionych w § 3, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Komisje konkursowe mogą nie wskazać laureata w danej kategorii, jeżeli nie będzie 

zgłoszeń, lub uzna, że prace konkursowe nie spełniają w wystarczającym stopniu wymogów 

konkursowych. 

4. Łączna wartość nagród w konkursie to prawie 8 tysięcy złotych. 

5. Komisje konkursowe mogą przyznać wyróżnienia oraz nagrodzić upominkami wszystkich 

uczestników. 

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora i Partnera. 

7. Decyzje komisji konkursowych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
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§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego 

dalej RODO, w celu ogłoszenia wyników Konkursu i przekazania nagrody, realizacji praw 

autorskich majątkowych do pracy konkursowej oraz wykonywania prawa osobistego 

laureatów Konkursu do autorstwa utworu. 

2. Administratorem danych osobowych laureatów jest Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska 

Polskiego 47,19-300 Ełk. Przedstawicielem administratora jest Dyrektor Ełckiego Centrum 

Kultury Aneta Werla. Kontakt do administratora: tel.: +48 87 621 52 50, e-mail: 

sekretariat@eck.elk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z organizacją Konkursu będą 

przetwarzane w następujących celach:  

a) związanych z realizacją Konkursu, 

b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

c) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi, 

d) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

a) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO), 

b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. 

6. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane: 

a) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora oraz 

b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom 

państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją jego warunków. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a wymagających 

rozstrzygnięcia, decyzje podejmują komisje konkursowe. Komisje dokonuje również 

ostatecznej interpretacji regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu oraz jego nierozstrzygnięcia bez 

podania przyczyn. 

 
 

 

 

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść regulaminu ponosi Ełckie Centrum Kultury i w żadnym wypadku nie może 

być ona traktowana jako stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej czy Wspólnego Sekretariatu 

Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 


