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REGULAMIN KONKURSU DLA DOROSŁYCH 

na film reklamowy trasy biegu przełajowego 

 „Biegamy z Kicakiem – Borgońka Cross” 
 

 

                                        § 1  

                                          Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na 

przygotowanie amatorskiego reklamowego filmu pn. „Biegamy z Kicakiem – Borgońka 

Cross”.  

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Gminnym szlakiem z Kicakiem” 

dofinansowany z Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności 2018-2019 realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 

i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. 

3. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, zwany dalej 

Organizatorem.  

4. Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. 

5. Nabór w ramach konkursu będzie trwał od 01.03.2019 r. do 15.05.2019 r. Decyduje data 

wpływu. Prace należy przesyłać lub dostarczać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, 

nazwiskiem oraz dopiskiem „Biegamy z Kicakiem – Borgońka Cross” do Gminnego Ośrodka 

Kultury w Hażlachu, siedziba w Pogwizdowie, ul. Północna 5. 

6. Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.  

7. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawować będzie Komisja konkursowa 

powołana przez Organizatora.  

§ 2  

Cel konkursu  

Celem konkursu jest promocja projektu „Gminnym Szlakiem z Kicakiem” - „Biegamy z Kicakiem  

– Borgońka Cross”.  

 

§ 3  

Zasady uczestnictwa w konkursie  

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób dorosłych oraz młodzieży, 

która ukończyła 15 lat, zwanych dalej Uczestnikami.  

2. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w ciągu trwania naboru konkursowego, 

spełniając następujące elementy: 

✓ przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnika, 

stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu;  

✓  przesłanie filmu na płycie CD, DVD lub pendrive, który powinien być opisany i 

zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Organizator nie 

odpowiada za zniszczenie pracy w czasie transportu. 

3. Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie amatorskiego reklamowego filmu spełniającego 

warunki określone w Regulaminie.   

4. Elementy fakultatywne w filmie: 

✓ podkład muzyczny, 

✓ film może łączyć obraz filmowy z techniką animacyjną lub być w całości 

animowany, 

✓ w filmie może być zastosowany tekst lektorski z napisami lub same napisy, 

✓ film może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym, aparatem 

fotograficznym, 

✓ czas trwania filmu: 30 sekund - 60 sekund;  

✓ rozdzielczość i płynność filmu co najmniej: 1920 x 1080 (16:9 FullHD) 24 klatki/s;  

✓ film przesłany w formacie: wmv, avi, mov, mkv, mpeg2, mpeg4 lub mp4.; 

✓ film musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na jednoznaczne 

powiązanie go z projektem „Gminnym Szlakiem z Kicakiem – Borgońka Cross”. 
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5. W ramach konkursu wyłoniony zostanie najlepszych film przedstawiający trasę biegu 

przełajowego „Borgońka Cross” Trasa „Borgońka Cross” jest dostępna cały rok i zachęca 

do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 

6. Zwycięski film reklamowy będzie wykorzystany jako film promujący szlak oraz Gminę 

Hażlach i będzie mógł być rozpowszechniany za pośrednictwem mediów, mediów 

społecznościowych, na stronach internetowych Organizatorów i partnerów konkursu (w 

szczególności: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży 

Twórczej, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Program „Lokalne Partnerstwa PAFW” 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) lub wykorzystany w inny sposób przez 

Organizatorów w celach promocyjnych. 

 

§ 4  

Nagrody  

1. Wśród nadesłanych zgłoszeń Komisja konkursowa wyłoni 1 Zwycięzcę.   

2. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową o wartości minimum 500 zł. 

3. Nagrodzony film zostanie umieszczony na stronie internetowej Gminy Hażlach, mediach 

społecznościowych oraz na kanale youtube.  

 

§ 5  

Rozstrzygnięcie konkursu  

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez 

Organizatora Konkursu.  

2. Informacja o nagrodzonym filmie zostanie umieszczona na stronie GOK Hażlach, 

a wręczenie nagrody nastąpi podczas Gminnych Dożynek 24 sierpnia 2019 r. 

w Zamarskach. 

 

§ 6  

Informacje w zakresie praw autorskich   

1. Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu oraz 

oświadczenie Uczestnika, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie 

narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na 

nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. Tym samym Organizator 

konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich w zakresie 

nadesłanego materiału filmowego.  

2. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora wszelkich 

autorskich praw majątkowych do filmu, na wszystkich polach eksploatacji w tym 

w szczególności: utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów 

i serwerów sieci komputerowych, o którym mowa w art. 41 i następnych Ustawy z dnia 

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1191, z późniejszymi zmianami).  

3. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację wizerunku Uczestnika konkursu przez 

Organizatora Konkursu w celach wynikających z niniejszego regulaminu, zgodnie z art. 81 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późniejszymi zmianami) oraz brak roszczeń finansowych 

związanych z ww. publikacjami.  

 

§ 7  

Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest jedynym 

dokumentem określającym zasady konkursu.  

2. Daty zawarte w Regulaminie z przyczyn obiektywnych mogą ulec zmianie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

4. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz kwestie interpretacji 

Regulaminu, rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.  
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Załącznik nr 1  

do regulaminu konkursu  

 

FORMULARZ UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA FILM   

„Biegamy z Kicakiem – Borgońka Cross”.  
 

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon do kontaktu  

Adres e-mail  

Data urodzenia  

Ewentualnie 

 tytuł filmu 
 

 

 

Oświadczam, iż:  

o posiadam pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,   

o nie naruszam praw autorskich osób trzecich,   

o nie naruszam dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr 

prawnie chronionych,   

o nieodpłatne przenoszę na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do filmów, 

na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczególności: utrwalanie, kopiowanie, 

wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,  

o zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu pn. „Biegamy z Kicakiem – Borgońka 

Cross” oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia,  

 

  

……………………………………………………..  

             (data i podpis Uczestnika)  

 

Zgoda opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej ………………………………………… 

  

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 

 

Informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażonej powyżej jest Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37, 43-419 Hażlach  

tel.: 33 8569 768,  e-mail:gok@hazlach.pl  

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Malwina Dawczyk-Neblik,    e-mail: 

gok_administracja@hazlach.pl 

3. Celem zbierania danych jest: organizacja konkursu  oraz cele marketingowe. 
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4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. Konsekwencją 

nie podania danych jest brak możliwości udziału w zajęciach. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

         (data i podpis Uczestnika) 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej ………………………………………… 


