
REGULAMIN 

Konkursu na film promujący uroki gminy Świerklaniec „Kręcimy w gminie z widokiem” 

 

I. Organizator Konkursu  
Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu z siedzibą w Nakle 
Śląskim, ul. Główna 52, 42-620 Nakło Śląskie /dalej: „Organizator”/. 
 
II. Cel Konkursu  
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego filmu o Gminie Świerklaniec, który będzie mógł 
być użyty jako film reklamowy rozpowszechniany za pośrednictwem mediów lub 
wykorzystany w inny sposób przez Organizatora oraz Urząd Gminy Świerklaniec w celach 
promocyjnych. 
 
III. Forma Konkursu  
1. Konkurs zorganizowany jest jako jednoetapowy. 
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas IV Dni Gminy Świerklaniec, planowanych w 
czerwcu 2018 r., podczas którego zostaną przedstawieni Laureaci. 
 
IV. Opis przedmiotu Konkursu  
1. Przedmiotem Konkursu jest zrealizowanie od 90 do 120 sekundowego filmu o Gminie 
Świerklaniec /dalej: „film”/, spełniającego warunki określone w Regulaminie.  
2. Elementy obligatoryjne: 
1) czas trwania filmu: od 90 sekund do 120 sekund; 
2) film musi zawierać co najmniej 3- sekundowe, czytelne hasło: „Świerklaniec – gmina z 
widokiem...”;  
3) film musi zawierać adres strony internetowej: www.swierklaniec.pl  
4) rozdzielczość: od 1280 x 720 do 3840 × 2160 pikseli 
5) format obrazu 16:9 lub szerszy 

6) film nie może: 
- naruszać godności ludzkiej; 
- zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz 
narodowość;  
- ranić przekonań religijnych lub politycznych; 
- zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;  
- sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. 

3. Elementy fakultatywne: 
1) podkład muzyczny; 
2) film może łączyć obraz filmowy z techniką animacyjną lub być w całości animowany; 

3) w filmie może być zastosowany tekst lektorski z napisami lub same napisy; 
4) inne – propozycje autorskie. 
 
V. Tematyka filmu  
1. Tematyka filmu jest dowolna. Film musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające 
na jednoznaczne powiązanie go z Gminą Świerklaniec.  
2. Organizator oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich filmów, które w oryginalny 
sposób ukażą walory, specyfikę, niepowtarzalność i wyjątkowość Gminy Świerklaniec oraz 
jego mieszkańców. 
3. Film ma pokazywać unikatowość oraz powodować zwiększenie rozpoznawalności Gminy 
Świerklaniec w regionie, w kraju i za granicą oraz ma być skierowany do szerokiego grona 
odbiorców bez względu na wiek, płeć, zamieszkanie, wykształcenie, zarobki etc.



VI. Warunki uczestnictwa w Konkursie  
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu /dalej: „Uczestnik”/ mogą być 
osoby fizyczne. Przepisy dotyczące Uczestników stosuje się odpowiednio do uczestników 
biorących wspólnie udział w Konkursie.  
2. Organizator oraz inni członkowie Jury i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału w 
Konkursie ani dopomagać Uczestnikom (np. poprzez udzielanie dodatkowych informacji itp. 
– wszyscy Uczestnicy otrzymują taki sam pakiet materiałów informacyjnych). 
3. Warunkiem udziału w Konkursie osób niepełnoletnich jest dostarczenie do Organizatora 
pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.  
4. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden film, w tym przypadku każdy film 
powinien być dostarczony oddzielnie.  
5. Filmy winny być przedłożone na nośniku DVD lub pamięci zewnętrznej (pendrive) wraz z 
metryką filmu (załącznik nr 1 do Regulaminu) i formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 2 
do Regulaminu).   
6. Dla zachowania anonimowości i obiektywizmu podczas głosowania filmy nie mogą 
zawierać informacji o twórcach i producentach.  
7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
konkursu oraz w przypadku wygranej na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów 
Konkursu w Internecie. 
8. Laureat konkursu oraz wszystkie osoby wyróżnione zobowiązują się do zawarcia umowy 
na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Organizatora oraz Gminę Świerklaniec w 
celu wykorzystywania filmu. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania wybranego filmu. 
 
VII. Termin i miejsce składania prac konkursowych 

1. Prace konkursowe należy składać na podany adres do korespondencji: 
Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu 

ul. Główna 52 

42-620 Nakło Śląskie  
w godzinach otwarcia placówki (pn-pt. 9.00-18.00) w nieprzekraczalnym terminie do 
6 czerwca 2018 roku.  
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami jest Barbara Miś – dyrektor GOK tel. 32 

284 35 57. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas IV Dni Gminy Świerklaniec 
(termin zostanie podany przez Organizatora w terminie późniejszym na stronie internetowej 
Organizatora). 
4. Filmy złożone po terminie określonym w ust. 1, nie będą dopuszczone do Konkursu. 
5. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę lub 
kuriera filmów zgłaszanych na Konkurs.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia 
przez pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub 
przez/do Organizatora w związku z Konkursem. 
7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych. 
 
VIII. Skład jury  
1. W skład Jury powołani będą pracownicy Urzędu Gminy Świerklaniec oraz Organizatora.  
2. Jury konkursu dokona oceny oraz wyboru najlepszego filmu.  
3. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.



IX. Dyskwalifikacja  
Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli: 
1) zostanie przedłożona po dacie zamknięcia Konkursu – prace, które dotrą pocztą po tej 
dacie, nie będą dopuszczone do Konkursu;  
2) nie spełni wymogów regulaminu Konkursu. 
 
X. Rodzaj i wysokość nagród 

1. Nagrody w konkursie: 
a) Pierwsze miejsce w konkursie – nagroda o wartości 700 zł 
b) Wyróżnienia – nagrody rzeczowe.  
 
 
XI. Postanowienia dotyczące przeniesienia własności oryginalnego egzemplarza filmu oraz 
autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej  
1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie muszą być twórcami, współtwórcami lub 
producentami filmu.  
2. Uczestnik zgłaszając film do Konkursu jest zobowiązany do złożenia pisemnego 
oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do filmu, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
3. Jeżeli Uczestnik nie będzie posiadał wyłącznych autorskich praw majątkowych do filmu, 
wówczas powinien złożyć oświadczenie o sytuacji prawnej filmu oraz o jego uprawnieniach. 
Organizator podejmie decyzję, czy dopuścić taki film do Konkursu.  
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, powinny być podpisane przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania zgłaszającego film. 
5. Laureat konkursu oraz wszystkie osoby wyróżnione zobowiązują się do zawarcia umowy 
na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Organizatora oraz Gminę Świerklaniec w 
celu wykorzystywania filmu.  
6. Oryginalny egzemplarz nagrodzonego filmu przechodzi na własność Organizatora, z chwilą 
jego przekazania przez Organizatora. 
 
 
XII. Sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia Konkursu  
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.swierklaniec.pl oraz 
http://domkulturyswierklaniec.naszgok.pl/ 
Laureaci Konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną lub 
telefonicznie. 

 

XIII. Unieważnienie Konkursu  
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku: 
1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 
2) jeżeli wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków Regulaminu, 
3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych. 
 
XIV. Postanowienie końcowe 

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 
 

http://www.swierklaniec.pl/
http://domkulturyswierklaniec.naszgok.pl/


Konkurs na film promujący uroki gminy Świerklaniec „Kręcimy w gminie z widokiem” 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  
 

 

METRYKA FILMU  

Tytuł filmu:  

Czas trwania filmu:  

Rok produkcji:  

Autor filmu:  

 

 

UTWORY WCHODZĄCE W SKŁAD FILMU 

Lp. Tytuły utworów oryginalnych 
wykorzystanych w filmie 

Kompozytor Autor Wykonawca Faktyczny czas 
trwania utworu 

      

      

      

* Autor filmu stwierdza, że nabył od autorów prawa przeniesienia ich utworów na niniejszy 

film, celem rozpowszechniania na obszarze i w okresie ustalonym zgodnie z metryką, we 

wszystkich technikach audiowizualnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

elementów chronionych postanowieniami prawa autorskiego i praw pokrewnych. 

* Autor filmu oświadcza, że jest właścicielem praw do filmu nie obciążonych prawami osób 

trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń wynikających z 

naruszenia praw autorskich i osobistych. 

* Prawa producenta nie ograniczają praw osób uprawnionych do otrzymania tantiem. 



Konkurs na film promujący uroki gminy Świerklaniec „Kręcimy w gminie z widokiem” 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE  
Oświadczenia o posiadaniu praw autorskich oraz zgodę na przechowywanie, przetwarzanie 

i wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu lub podmiot przez niego upoważniony, 
danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu i realizacji 

opracowanego Projektu  
 ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................. 

(imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce 
zamieszkania albo imiona i nazwiska lub nazwy Uczestników występujących wspólnie i ich siedziby lub 

miejsca zamieszkania)  
 

I. Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczam/y, że do filmu 
przysługuje mi/nam wyłączne i nieograniczone osobiste i majątkowe prawo autorskie oraz, 
że korzystanie przez Organizatora Konkursu z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób 
trzecich, w tym majątkowych i osobistych prawa autorskich osób trzecich. W przypadku 
zgłoszenia Organizatorowi przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich jakichkolwiek 
praw do utworów, w szczególności praw autorskich i pokrewnych,  
II. Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, wyrażamy zgodę na 
przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez organizatora konkursu lub podmiot 
przez niego upoważniony, danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia 
konkursu i realizacji opracowanego Projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. Poz. 922)).  
…………………………     ……………………………………………….  
(miejscowość i data)    (czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania 
Uczestnika Konkursu występującego samodzielnie albo czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie)  


