
REGULAMIN KONKURSU 
„Filmowy spacer po Jaworznie” 

w 120 rocznicę nadania praw miejskich

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy  Regulamin  stanowi  Umowę,  w której  stronami  jest  Organizator  oraz  osoba
zgłaszająca chęć udziału w konkursie występująca jako Uczestnik.

2. Organizatorem  konkursu  jest  Miejskie  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Jaworznie
ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno. 

3. Zgłoszenie  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  postanowień  regulaminu
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

4. Konkurs ma charakter otwarty. Dla autorów filmów nie określa się limitu wiekowego.
5. W konkursie mogą brać udział tylko osoby zajmujące się filmem amatorsko.
6. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko te filmy, które wcześniej nie brały udziału w innych

konkursach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także odwołania,

zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu.
 

II CEL KONKURSU

1. Popularyzacja lokalnych miejsc, wydarzeń, obiektów oraz osób itp. 
2. Propagowanie różnorodności i walorów miasta.
3. Upowszechnianie i popularyzacja wśród uczestników umiejętności obserwacji otoczenia

i jej dokumentowania.
4. Wzbudzanie tożsamości i przynależności lokalnej.

III WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ FILM

1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jeden film.
2. Nagranie video powinno być wykonane  techniką cyfrową przy użyciu kamery, aparatu

fotograficznego,  telefonu  komórkowego  itp.  oraz przesłane  w  rozdzielczości  full  HD.
Dozwolony format zapisu to: mp4, avi.

3. Plik z nagraniem należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem na adres:
konkurs@mckis.jaworzno.pl w terminie do 21 maja 2021 r., (ze względu na wielkość pliku
można  w  tym  celu  wykorzystać  serwis  wetransfer.com  lub  udostępnienie  na  dysku
Google).

4. Film nie może przekroczyć 5 min.
5. Dopuszcza się komentarz słowny prezentowanego filmu.
6. Zabronione  jest  i  stanowi  naruszenie  Regulaminu,  przesłanie  na  Konkurs  video

zawierające treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści



pornograficzne,  rasistowskie,  ksenofobiczne,  propagujące  piractwo  fonograficzne,
komputerowe,  upowszechniające  techniki  łamania  danych,  wirusy  oraz  wszelkie  inne
podobne w treści i działaniu materiały.

7. O zakwalifikowaniu filmu decyduje Organizator.
8. W  przypadku  niewystarczającej  jakości  nagranego  filmu  Organizator  zastrzega  sobie

prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym zgłaszającego na adres
zwrotny.

9. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wyemitowania  nagrodzonych  nagrań  przed
projekcją  filmów  podczas  „Letniego  Kina  Plenerowego”  oraz  w  mediach
społecznościowych. 

10. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  publikacji  wybranych  filmów  na  platformach
społecznościowych. 

IV WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem udziału w konkursie jest:
• dostarczenie filmu zgodnie z wymogami Regulaminu,
• dostarczenie  prawidłowo  wypełnionej  karty  zgłoszenia  i  oświadczenia  zgodnie

z wzorem  stanowiącym  załącznik  Regulaminu  (skan  podpisanego  dokumentu  lub
zdjęcie).

2. Regulamin i wzór załącznika dostępny na stronie internetowej Organizatora.
3. Nadesłanie filmu wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeniową i oświadczeniem jest

równoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Termin  przesyłania  filmów  do  Konkursu:  do  21  maja  2021 r.  na  adres  mailowy:

konkurs@mckis.jaworzno.pl

V WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik  lub  jego  opiekun  prawny  (osoby  niepełnoletniej)  oświadcza,  że  ma  pełne
prawo do rozporządzania filmem zgłoszonym do Konkursu i nie jest on ograniczony na
rzecz osób trzecich.

2. Osoby utrwalone na filmie muszą wyrazić zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym
także na umieszczenie ich wizerunku w mediach społecznościowych.

3. Uczestnik  lub  jego  opiekun  prawny  (osoby  niepełnoletniej)  ponosi  całkowitą  niczym
nieograniczoną  odpowiedzialność  z  tytułu  jakichkolwiek  roszczeń  osób  trzecich
kierowanych  wobec  Organizatora,  a  powstałych  w  związku  z  filmem  zgłoszonym  do
Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich,
w tym  także  za  wykorzystanie  bez  zgody  opiekuna  prawnego  wizerunku  osoby
małoletniej.

4. Muzyka, efekty dźwiękowe i grafika wykorzystane w filmie nie mogą naruszać praw osób
trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.

5. Poprzez  przystąpienie  do  Konkursu,  Uczestnik  lub  jego  opiekun  prawny  (osoby
niepełnoletniej)  oświadcza,  iż  nieodpłatnie  wyraża  zgodę na  nieograniczone w czasie



i terytorialnie  korzystanie  i  rozporządzanie  przez  Organizatora  filmem  na  wszystkich
polach eksploatacji.

VI JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez
Organizatora.

2. Każdy film zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.
3. W skład Jury Konkursu wejdą przedstawiciele Organizatora.
4. Członkowie  Jury  Konkursu  przed  przystąpieniem  do  oceny  filmu  wybiorą

przewodniczącego.
5. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie filmów wezmą pod uwagę:

• oryginalność podejścia do tematu i pomysł filmu,
• wartość merytoryczną,
• wartość artystyczną,
• wartość estetyczną,
• wartość techniczną.

6. Jury Konkursu dokona oceny filmów oraz rozstrzygnięcia konkursu nie później niż do dnia
1 czerwca 2021 r.

7. Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  na  stronie  internetowej  oraz  w  mediach
społecznościowych  Organizatora  do  dnia  4  czerwca  2021  r.  Laureaci  zostaną
powiadomieni telefonicznie lub mailowo o miejscu i terminie wręczenia nagród.

8. Jury Konkursu, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 5 przyzna nagrody pieniężne
w wysokości:
• I miejsce – 500 zł
• II miejsce – 300 zł
• III miejsce – 100 zł

9. Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
10. Organizator ma możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkich informacji udziela Organizator ds. Kultury – Karolina Dąbrowa tel. (32) 745 10
30 wew. 73,  508 439 893, Kierownik Działu Kultury – Barbara Halaś tel.(32) 745 10 30
wew. 75, 604 627 075.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także odwołania,
zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu.

3. Ewentualne spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego
decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów.
5. Uczestnicy  nie  będą  zgłaszać  roszczeń  finansowych  za  film  emitowany  w  mediach

zgodnie z postanowieniami Regulaminu.



6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się z Laureatami Konkursu.

7. Warunkiem  otrzymania  nagrody  jest  osobiste  odebranie  (za  potwierdzeniem)  przez
uczestnika lub jego opiekuna prawnego w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora

VIII KLAUZULA INFORMACYJNA

W  związku  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Spor-
tu z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ulicy Krakowskiej 8 (dalej jako: MCKiS/Admi-
nistrator);

 u Administratora wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/
Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespon-
dencję na adres administratora danych z dopiskiem „IOD";

 dane osobowe wynikające ze zgłoszenia przetwarzane będą w celu organizacji akcji,
w oparciu zawartą umowę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,
dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą celu promowania i utrwalania
pozytywnego wizerunku MCKiS w oparciu o udzieloną zgodę na podstawie art. 6 ust.
1 lit. A Rozporządzenia 2016/679;

 zdjęcia z wizerunkiem uczestników akcji zostaną opublikowane na funpage`u MCKiS
na portalu Facebook;

 dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa
oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowa-
nia, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgod-
nie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;

 dane osobowe będą przechowywane przez rok od dnia publikacji.

 Posiada Pani/Pan:

 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,  zgodnie
z art. 15 i 16 Rozporządzenia 2016/679,

 prawo ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia 2016/679,

 prawo usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,



 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,  jeżeli  uzna  Pani/Pan,  że  dane przetwarzane są  w sposób  niezgodny
z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych,  

 prawo  do  wycofania  w  dowolnym  momencie  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych, w tym w postaci wizerunku. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
wycofaniem;

 Nie przysługuje Pani/Panu:

 prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  zgodnie  z  art.  21
Rozporządzenia 2016/679,

 prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych,  zgodnie  z  art.  20  Rozporządzenia
2016/679,

z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;

 podanie  danych  jest  warunkiem  umownym,  brak  podania  danych  skutkuje  brakiem
możliwości uczestniczenia w akcji,  natomiast wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych  w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przetwarzania
wizerunku, zgodnie z celem określonym powyżej;

 Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


