Regulamin Konkursu
„ZOSTAŃ AUTOREM SCENARIUSZA GRY KOMPUTEROWEJ”
realizowany w ramach Światowego Dnia Gier Wideo i dofinansowany przy udziale Gliwickiej
wytwórni gier komputerowych THE FARM 51 GROUP S.A oraz firmie PC STORE – komputery dla
graczy i profesjonalistów. Konkurs objęty został honorowym patronatem Zygmunta Frankiewicza Prezydenta Miasta Gliwice.
§1
Organizatorem Konkursu „Zostań autorem scenariusza gry komputerowej” jest Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 1 z siedzibą w Gliwicach adres: 44-122 Gliwice, Jana Kilińskiego 1.
§2
Celem Konkursu jest zachęcenie młodzieży w wieku 14-15 lat do napisania autorskiego scenariusza
gry komputerowej, rozwijanie zdolności literackich, wyobraźni i aktywności oraz tworzenia w
młodych ludziach nowych pasji oraz celów.
§3
Konkurs skierowany jest do młodzieży Gliwickich szkół podstawowych, w przedziale wiekowym 1415 lat, zainteresowanej grami komputerowymi, nie tylko jako użytkownicy, ale także jako autorzy.
§4
Konkurs trwa od 10 czerwca do 02 września 2019 r.
§5
Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie autorskiego scenariusza gry komputerowej. W
scenariuszu należy zamieścić opis przygody wymyślonej gry składający się ze:
1. Wstępu: prezentacji bohaterów, przedstawienia celu, jaki musi osiągnąć gracz;
2. Rozwinięcia: opisu wydarzeń fabularnych;
3. Zakończenia;
§6
Praca konkursowa powinna mieć co najmniej trzy strony A-4 maszynopisu (czcionka New Times
Roman, 12 punktów, interlinia 1,5), maksymalnie 10 stron.
§7
Warunki udziału w konkursie:





każdy uczestnik może złożyć wyłącznie jeden autorski scenariusz gry komputerowej,
do Konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie prace, które do tej pory nie były oceniane i nie
są kopią pomysłów gier już istniejących,
nie dopuszcza się prac zbiorowych,
do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć: (1) formularz uczestnictwa w Konkursie
(załącznik nr 1) podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego, (2) zgodę rodzica lub
opiekuna prawnego na przetwarzanie swoich danych osobowych i danych osobowych
swojego dziecka do celów związanych z Konkursem (załącznik nr 2), (3) oświadczenie o
samodzielności przygotowania scenariusza oraz nienaruszeniu praw autorskich innych osób
(załącznik nr 3),



prace wraz ze skanem załącznika nr 1, 2 oraz 3 należy przesyłać na adres
sekretariat@zsp1.gliwice.eu do 02 września 2019 r. do godziny 23:59. Prace złożone po
terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
§8

Jury Konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz Partnerów
Projektu firmę THE FARM 51 GROUP S.A oraz PC STORE, wyłonią zwycięskie prace.
Nagrodzonych zostanie 5 najlepszych prac.
§9
Jury oceniać będzie poprawność stylistyczną i językową scenariusza, pomysłowość oraz zgodność z
wytycznymi zawartymi w Regulaminie Konkursu. Przy ocenie scenariuszy Jury zwróci uwagę na
sposób prowadzenia narracji, budowanie napięcia, tworzenie interesujących bohaterów i dialogów.
§ 10
Decyzje Jury o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 11
Jury o wynikach poinformuje uczniów pięciu najlepszych prac.
§ 12
Nagrodami w konkursie są :

Miejsce 1.
Procesor AMD Ryzen 3 2200G 3.5GHz with GPU Vega
Klawiatura Caugar Attack X3 MX Brown
Słuchawki ASUS Cerberus Gaming Headset
Mysz komputerowa ASUS GT300 ROG Harrier
Voucher 7 godzin w ZENonVR w Forum Gliwice
Plecak taktyczny TEXAR Cober 25L
Klucz do gry World War 3
Akcesoria dla gracza
Wartość nagród : 2060 zł

Miejsce 2.
Słuchawki ASUS Cerberus Gaming Headset
Mysz komputerowa ASUS GT300 ROG Harrier
Podkładka Caugar Arena Extra Large 80x30
Voucher 3 godzin w ZENonVR w Forum Gliwice
Klucz do gry World War 3

Akcesoria dla gracza
Wartość nagród : 915 zł

Miejsce 3.
Mysz komputerowa ASUS GT300 ROG Harrier
Podkładka Caugar Arena Extra Large 80x30
Voucher 1 godzin w ZENonVR w Forum Gliwice
Klucz do gry World War 3
Akcesoria dla gracza
Wartość nagród : 560 zł

Miejsce 4.
Voucher 1 godzin w ZENonVR w Forum Gliwice
Klucz do gry World War 3
Akcesoria dla gracza
Wartość nagród : 260 zł

Miejsce 5.
Voucher 1 godzin w ZENonVR w Forum Gliwice (wartość rynkowa 89zł)
Klucz do gry World War 3 (wartość rynkowa 99zł)
Akcesoria dla gracza (wartość rynkowa 79zł)
Wartość nagród : 260 zł

Sponsorami nagród są:

§ 13
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 września 2019 r.
§ 14
Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie uroczystej Gali, na którą zaproszeni zostaną laureaci Konkursu.
§ 15
Dodatkowe pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres sekretariat@zsp1.gliwice.eu.
§ 17
O wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Jury Konkursu.
§ 18
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,
Jana Kilińskiego 1, 44-122 Gliwice. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu tj. w celu wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia
Zwycięzców. Dane osobowe Zwycięzców konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody –
wizerunek Zwycięzcy, mogą być publikowane na stronach internetowych: Organizatora, Partnerów
firmę THE FARM 51 GROUP S.A oraz PC STORE, profilu Organizatora na portalu
społecznościowym Facebook. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb
przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikom konkursu oraz rodzicom i opiekunom dzieci - przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych / danych dziecka oraz ich poprawiania.
§ 19
Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1

Formularz uczestnictwa w Konkursie „ZOSTAŃ AUTOREM SCENARIUSZA GRY KOMPUTEROWEJ”
organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1w Gliwicach

Tytuł scenariusza: ………………………………………………………………….……….………………………………………………….

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………..…………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna: ………………………………………………..………………………………………………………………..

Wiek uczestnika: …………………………………………………..……………………………………………………………………………

Adres e-mailowy do korespondencji: ……………………………………..………………………………………………………….

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………...………………………………………………….

…………………………………………
miejscowość, data

……………………………..…………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego
uczestnika konkursu

Załącznik nr 2

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika Konkursu
na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 1, Jana Kilińskiego 1, 44-122 Gliwice w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
konkursu pt. „Zostań autorem scenariusza gry komputerowej”. Zostałem poinformowany/a, iż moje
dane osobowe będą przekazane członkom Komisji Konkursowej i przetwarzane wyłącznie w celu
wyłonienia Zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronie internetowej
Organizatora i Jego profilu na portalu społecznościowym Facebook. Zostałem również
poinformowany/a, iż dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przekazane następującym
podmiotom: Partnerom – THE FARM 51 GROUP S.A oraz PC STORE. Jednocześnie oświadczam, że
jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany/a o prawie
wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

…………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego

Zgoda opiekuna prawnego na publikację wizerunku uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie wizerunku mojego dziecka
(zdjęcia z rozdania nagród) na: stronie Organizatora konkursu pt. „Zostań autorem scenariusza gry
komputerowej”, profilu Organizatora na portalu Facebook, stronie internetowej Partnerów – THE
FARM 51 GROUP S.A oraz PC STORE w zakresie związanym z uczestnictwem w powyższym konkursie.
Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku mojego dziecka udzielona zostaje nieodpłatnie.
Zostałam/em poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do
treści podanych danych oraz ich poprawiania.

…………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że mój syn / córka ………………………………………. (imię i nazwisko) biorący / a udział w
Konkursie „ZOSTAŃ AUTOREM SCENARIUSZA GRY KOMPUTEROWEJ” organizowanym przez Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Gliwicach jest autorem i twórcą załączonego scenariusza gry
komputerowej przekazanego w ramach Konkursu (dalej „Utwór”),
1. Utwór został stworzone przez syna / córkę samodzielnie, bez udziału osób trzecich,
2. Utwór jest oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolny od jakichkolwiek
zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Szkołę
podstawową Nr 16 na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub
rozpowszechniania Utworu.
Jednocześnie działając jako przedstawiciel ustawowy syna/córki w wypadku przyznania nagrody w
Konkursie wyrażam zgodę na publikację Utworu przez Szkołę podstawową Nr 16 na zasadach
określonych w §18 Regulaminu Konkursu i w tym zakresie udzielam na rzecz Szkoły podstawowej Nr
16 nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu w całości lub we fragmentach przez cały czas trwania
ochrony autorskich praw majątkowych do Utworu w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w zakresie
następujących pól eksploatacji:
a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzanie i zapisywanie Utworu w pamięci komputerów;
c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
d) wprowadzenie do obrotu cyfrowych kopii Utworu, w tym w szczególności w sieciach
Internet i Intranet, umieszczenie go w bazach danych i komunikacji on-demand (na
życzenie), udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w
czasie i miejscu przez siebie wybranym;
e) wykorzystywanie Utworu w ramach utworów zbiorowych.

…………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego

