
REGULAMIN 
konkursu na film krótkometrażowy pt. "MOJE WAKACJE 2020 W GMINIE GŁOGÓW MAŁOPOLSKI" 

 
§ 1. 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. 
2. Umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie Organizatora www.mgdk.pl jest jednoznaczne 
z rozpoczęciem konkursu. 
3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 23 sierpnia 2020 r. 

 
§ 2. 

KONKURS 
1. Miejsko Gminny Dom Kultury organizuje konkurs na film krótkometrażowy skierowany 

do mieszkańców Miasta i Gminy Głogów Małopolski, w dwóch przedziałach wiekowych: 7-12 lat 
(urodzonych w latach 2008 - 2013) i 13-18 lat (urodzonych w latach 2002 - 2007).  

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu krótkometrażowego przedstawiającego 
spędzanie wakacji 2020 w gminie Głogów Małopolski. 

3. Celem konkursu jest: 
a) promocja różnych form spędzania wolnego czasu podczas wakacji, 
b) pobudzenie kreatywności Uczestników do nieszablonowego ujęcia tematu spędzania wakacji 

w gminie Głogów Młp., 
c) wzbogacenie „filmoteki” MGDK treściami związanymi z Gminą Głogów Młp.  

 
§ 3. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Każdy z Uczestników może zgłosić tylko jeden film. 
2. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie powinny wraz ze zgłoszeniem filmu przesłać 

podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na udział w konkursie dziecka oraz 
przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

3. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu konkursu. 
4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.mgdk.pl 
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas produkcji filmu.  
6. Do Konkursu nie będą dopuszczane filmy:  

₋ niezadowalającym poziomie artystycznym, 
₋ naruszające prawa autorskie innych podmiotów,  
₋ zawierające treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, narodowość, 

poglądy polityczne, 
₋ raniące uczucia religijne, 
₋ w których ktoś z Uczestników naraża życie i zdrowie swoje lub innych osób.  

7. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestników z udziału w Konkursie, jak również 
odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał w zgłoszeniu 
nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku informacji o podjętych przez niego 
działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.  

8. Wykluczeniu z Konkursu podlegają również Uczestnicy, co do których Organizator uzyskał 
informację, iż nie są autorami filmu lub nie mają do niego praw.  

9. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego późniejsze 
nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora niezależnie od tego, czy autor filmu został 
laureatem konkursu. 

 
§ 4. 

ZASADY KONKURSU 



1. Wysyłając zgłoszenie do konkursu Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich 
danych osobowych i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie www. Organizatora oraz 
w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu. 

2. W przypadku, gdy w zgłaszanych filmach wystąpią rozpoznawalne osoby, Uczestnik jest  
zobowiązany uzyskać pisemną zgodę tych osób (w przypadku osób niepełnoletnich 
- ich rodziców/opiekunów) na opublikowanie i publiczne odtwarzanie filmów i przesłać ją wraz 
z filmem. 

3. Wysyłając zgłoszenie do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
na potrzeby konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. 

4. Nadesłane na konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora 
wyłącznie w celach związanych z konkursem. 

5. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 
₋ wartość merytoryczna: zgodność pracy z tematem konkursu, 
₋ wartość artystyczna: pomysłowość oraz kreatywność, 
₋ jakość techniczna: m.in. estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku. 

6. Prace konkursowe (w nazwie pliku prosimy napisać: imię, nazwisko i rok urodzenia autora oraz 
dopisać ,,Konkurs filmowy MGDK)” należy przesłać w postaci linku do pobrania na adres: 
konkursy@mgdk.pl 

7. Do pracy konkursowej należy dołączyć wymagane oświadczenia (w formie skanu lub zdjęcia): 
a) kartę zgłoszenia - dane osobowe autora, w szczególności imię, nazwisko, rok urodzenia, adres 

zamieszkania z kodem pocztowym, adres e-mail, numer telefonu, 
b) podpisane oświadczenia, że osoby występujące w filmie wyrażają zgodę na opublikowanie 

i publiczną prezentację ich wizerunku, 
c) w przypadku, gdy w konkursie biorą udział osoby niepełnoletnie, należy dołączyć pisemną 

zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci na potrzeby konkursu, podpisane przez 
rodziców lub opiekunów prawnych. Brak oświadczenia będzie równoznaczne z brakiem zgody 
na przetwarzanie przesłanych danych osobowych, co uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie 
i spowoduje odrzucenie prac. 

 
§ 5. 

WARUNKI TECHNICZNE PRAC 
1. Praca konkursowa musi spełniać następujące wymagania: 

a) musi mieć formę filmu o długości nie przekraczającej 5 minut, nakręconego dowolną techniką 
i dowolnym urządzeniem, 

b) dopuszczalna jest każda forma artystyczna (film, teledysk, reportaż, animacja itp.). 
2. Filmy należy przekazać w formie elektronicznej - umieszczając w ogólnodostępnym serwisie 

do publikacji video, (np. Youtube, Vimeo itp.) lub umieszczając plik na internetowym dysku 
(np. Google Drive, WeTransfer, OneDrive itp.), a następnie przesyłając link do pobrania pliku 
na adres konkursy@mgdk.pl 

3. Wymagania techniczne prac: 
a) plik video w formacie: .mp4, .mov lub .avi 
b) minimalna rozdzielczość video: 480p (720x480), optymalna rozdzielczość: 720p (1280x720), 

maksymalna rozdzielczość: 1080p (1920x1080). 
c) muzyka użyta do filmu musi pochodzić z legalnego źródła, powinna być udostępniona 

na licencji Creative Commons lub pochodzić z darmowej domeny publicznej lub być stworzona 
przez autora filmu biorącego udział w konkursie. 

 
§ 6. 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 
1. Oceny prac dokona jury złożone z przedstawicieli Organizatora oraz ekspertów w dziedzinie filmu.  



2. Jury wybierze najlepsze prace konkursowe, spośród których wyłonione zostaną zwycięskie 
i wyróżnione prace. 

3. Organizator przyzna w każdej kategorii atrakcyjne nagrody rzeczowe (smartwatch, boombox, 
zestaw gamingowy, głośnik bluetooth) za I, II i III miejsce oraz za wyróżnienia.  

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www. Organizatora do 15 września 2020 r. 
5. Nagrody (w wypadku trwania ograniczeń związanych z COVID 19) zostaną przesłane pocztą 

na adres podany w zgłoszeniu po rozstrzygnięciu konkursu.  
6. Jeśli możliwe będzie zorganizowanie oficjalnego rozstrzygnięcia Uczestnicy zostaną 

poinformowani drogą telefoniczną. 
 

§ 7. 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne 
i nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie, w tym 

2. Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony 
w Regulaminie. 

3. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie z niniejszym 
Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmów na stronie 
internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępniania. 

4. Nadesłane na konkurs pliki filmów oraz nośniki przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora 
i nie będą zwracane Autorom. 

5. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z nadesłanych filmów w sposób 
nieograniczony czasowo. 

6. Uczestnik konkursu zapewnia, że osoby występujące w filmie, a także ewentualni współtwórcy nie 
będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie z niniejszym 
Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie na stronie 
internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania. 

7. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z filmów, 
Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. 

 
§ 8. 

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

określającym zasady konkursu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 


