
REGULAMIN 

Konkursu Filmowego  pod nazwą: 

 

 „Lutomierski filmik – Moje miasto!”  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

1. Organizatorem konkursu jest  Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku Plac Jana Pawła II 13 

95-083 Lutomiersk. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie wymogów określonych 

w Regulaminie. Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału 

w Konkursie. Uczestnictwo w Konkursie jest równoczesne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

 

II. CELE KONKURSU 

1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych. 

2. Prezentacja i upowszechnianie twórczych osiągnięć filmowych. 

3. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej. 

4. Promowanie ciekawych, urokliwych miejsc w Lutomiersku – natury, wydarzeń, zabytków, 

historii, atrakcji turystycznych itp. 

 

III. ZASADY I WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci/młodzieży w wieku od 6 lat do 18 lat z terenu Gminy 

Lutomiersk. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w Konkursie musi wyrazić 

rodzic lub opiekun prawny. 

2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 



I kategoria –od 6 lat do 12 lat, 

II kategoria – od 13 do 18 lat, 

3. Do konkursu mogą być zgłoszone filmy, które spełniają łącznie następujące warunki: 

• są przeznaczone do publikacji w internecie 

• promują miasto Lutomiersk. 

4. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby). 

5. Każdy uczestnik/zespół konkursu może zgłosić maksymalnie 1 film.  

6. Tematyka filmu jest dowolna. Każdy film musi jednak zawierać w sobie elementy, 

pozwalające na jednoznaczne powiązanie go z miastem Lutomiersk. 

7.  Każdy film powinien być dostarczony do Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku  na 

nośniku dvd/pendrive. 

8. Zgłoszone do konkursu filmy powinny być w stanie technicznym umożliwiającym ich 

projekcję. 

9. Nośnik oraz okładka każdego filmu muszą być opisane w następujący sposób: imię i 

nazwisko, wiek, tytuł filmu, nr telefonu i/lub adres e-mail. 

10. Zgłaszający film ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w 

związku z wykorzystaniem filmu w sposób, wskazany w pkt III, ppkt 11 niniejszego regulaminu. 

W żadnym przypadku zgłoszony film nie może mieć wad prawnych, a w szczególności nie może 

naruszać praw osób trzecich. 

11. Do dostarczonych filmów należy dołączyć: 

a) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1) 

b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku (Załącznik nr 1).  

12. Komisja konkursowa dokonuje oceny filmów pod kątem zgodności z regulaminem i 

kwalifikuje filmy do udziału w konkursie. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia od udziału w Konkursie filmów: 

a) nie spełniających kryteriów regulaminu Konkursu, 



b) niskiej jakości technicznej, a także filmów: 

c) naruszających prawo polskie lub innych krajów UE, 

d) naruszających godność człowieka, 

e) naruszających zasady dobrych obyczajów, 

f) naruszających inne dobra osobiste osób trzecich. 

 

IV. ZASADY DOTYCZĄCE FILMÓW 

1. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, 

wywiad, reportaż). 

2. Film nie powinien trwać krócej niż 120 sekund i nie dłużej niż 300 sekund 

3. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia 

multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. 

4. Prace będą oceniane przez niezależną komisję, której werdykt jest ostateczny. 

5. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, 

wartość merytoryczna. 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2022 r.; do konkursu zostaną 

dopuszczone wyłącznie filmy, które w tym terminie zostaną dostarczone na wskazany wyżej 

adres. 

2. W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia i Oświadczenie wraz 

z załącznikiem ma obowiązek złożyć każdy z autorów. 

3. W przypadku osób niepełnoletnich karta zgłoszenia oraz Oświadczenie muszą zostać 



podpisane również przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna) autora. 

4. O wynikach konkursu Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie. 

  

VI. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez 

komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 

2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 5 grudnia 2022 r. O formie 

i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 

www.gok.lutomiersk.info oraz w mediach społecznościowych Organizatora. 

a) W mediach tych zostaną opublikowane imiona oraz nazwiska laureatów wraz z tytułem 

filmu zgłoszonego do Konkursu. 

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent jej 

wartości w pieniądzu. 

5. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść 

prawa do niej na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny 

ani na żadną inną formę rekompensaty 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w poszczególnych 

kategoriach ,w przypadku gdy komisja konkursowa nie wskaże laureatów. 

VIII. PRAWA AUTORSKIE 

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

http://www.gok.lutomiersk.info/


trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez 

prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

2. Organizator, w związku z przeniesieniem na niego praw autorskich do filmów przez 

uczestników, zastrzega sobie prawo do nieograniczonego kopiowania filmów i ich 

publicznej emisji w celach promocji, dlatego dostarczone filmy nie mogą być zabezpieczane 

przed przegrywaniem. 

3. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania 

zrealizowanych przez nich filmów na wszelkich polach eksploatacji. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, 

wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno- informacyjnych 

Organizatora. 

5. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem 

w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze 

zdjęć i nagrań, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć i nagrań na 

stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć i nagrań. 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, w tym 

wizerunku, utrwalonego na fotografiach oraz materiałach wideo jest Gminny Ośrodek Kultury 

w Lutomiersku (95- 083), Pl. Jana Pawła II 13, NIP: 8311216999, REGON: 472263159.  

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail iodo_gok@lutomiersk.pl lub na adres siedziby 

Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”. 

W przypadku wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych przez Nasz Ośrodek 

prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Naszym Inspektorem Ochrony Danych. Serdecznie 

dziękujemy. 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

 Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit 

e RODO w związku z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o 

prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (do celu przeprowadzenia 



konkursu i wyłonienia laureatów oraz sporządzenia protokołu pokonkursowego i 

ogłoszenia wyników konkursu – w siedzibie organizatora/na stronie internetowej 

GOK/profilu Facebook, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tzn. na podstawie zgody 

przedstawiciela ustawowego osoby, w celu wykorzystania wizerunku oraz danych 

osobowych dziecka i publikacji ich w mediach społecznościowych w celach 

bezpośrednio związanych z organizowanym konkursem, w szczególności publikacją 

wyników oraz relacją z wydarzenia i promocją konkursu (pubilkacja na stronie WWW 

Administratora oraz na profilu Facebook). 

 Dane kontaktowe podane w zgłoszeniu (telefon/email) będą wykorzystywane tylko i 

wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją konkursu oraz utrzymaniem 

niezbędnego kontaktu z opiekunami uczestników konkursu. 

 Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka mogą być przetwarzane 

w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO) – jako 

prawnie uzasadniony interes Administratora oraz na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa. 

Udostępnienie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury 

Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie 

organizacji i promocji Konkursu, na podstawie stosowanych umów i przy zapewnieniu 

odpowiednich środków ochrony. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być Facebook Ireland Ltd. oraz podmioty uprawnione 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu i zakresie realizacji przez te podmioty 

ich ustawowych uprawnień. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie 

znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku 

Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, aby zapewnić 

ochronę osobie, której dane dotyczą. 

Informacja dotycząca wyrażanej zgody i czas przetwarzania danych osobowych 

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, jednak bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę prosimy o kontakt  Administratorem (gok@lutomiersk.pl) 

lub z Inspektorem Ochrony Danych: iodo_gok@lutomiersk.pl  

mailto:iodo_gok@lutomiersk.pl


Okres przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Państwa zgody lub do ustania 

celu przetwarzania. Każdorazowo wniosek taki będzie rozpatrywany indywidualnie. Dane 

osobowe mogą być przetwarzane w celu obrony roszczeń, w takim przypadku ich usunięcie 

przez czas trwania sprawy, może być niemożliwe. Dane osobowe mogą być przechowywane 

zgodnie z przepisami archiwalnymi. 

Prawa, jakie Państwu przysługują 

Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz danych 

osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, 

mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo do 

wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że dane osobowe 

przetwarzane są niezgodnie z przepisami (https://uodo.gov.pl/pl/83/155 - Jak złożyć skargę?). 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

X. UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu 

bez podania przyczyn. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, 

jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, po 

wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej 

informacji na stronie internetowej, na której był publikowany Regulamin Konkursu 

3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest wzór: karty zgłoszenia do konkursu 

zawierającej Oświadczenie o przeniesieniu na Organizatora praw autorskich do filmu. 

https://uodo.gov.pl/pl/83/155


 


