
Regulamin Gminnego Konkursu Ekologicznego na film krótkometra owy ż

pn.: „Poka  klas  -B d  Eko-Logiczny”.  ż ę ą ź

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa warunki i zasady konkursu filmów krótkometrażowych przeprowadzonego pod

tytułem „Poka  klas  -B d  Eko-Logiczny”ż ę ą ź . Konkurs na film krótkometrażowy o edukacji

ekologicznej  zwanego dalej „Konkursem”. Filmy konkursowe muszą być inspirowane ekologią  (tj.

sposobem  postępowania  z  domowymi  odpadami  lub  wykorzystywaniem  odpadów  w  życiu

codziennym). Zadaniem uczestników Konkursu jest przedstawienie znaczenia ekologii  w codziennej

egzystencji, czy też jej wpływu na otaczające środowisko.  

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek ul. Żeromskiego

24b, 23-213 Zakrzówek. Kontakt: 81 825 38 49. Konkurs odbywa się  pod patronatem Wójta Gminy

Zakrzówek Pana Józefa Potockiego. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 27 września do dnia 14 października 2022

roku.  

4. Szczegółowe  informacje  na  temat  Konkursu  znajdują  się  na  stronie  internetowej

Organizatora:www.ckib.zakrzowek.pl w zakładce konkurs.  

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Zakrzówek.

2. Każda z grup filmowych uczestniczących w konkursie musi być złożona  minimalnie z 3 osób. 

3. Każda szkoła  (zwany dalej „Zgłaszającym”) może zgłosić do Konkursu max. 1 film konkursowy.  

 
§3 WYMAGANIA TECHNICZNE FILMÓW 

 

1. Film zgłaszany do Konkursu: 

a. może być nagrany w dowolnej technice (np. przy użyciu cyfrowej kamery video, aparatu fotograficznego lub

telefonu komórkowego), 

b. nie może być dłuższy niż 5 minut, 

c. musi być związany z tematem przewodnim Konkursu, określonym w § 1 ust. 1 Regulaminu. 

2. Film zostanie wycofany z Konkursu, jeżeli jego wadliwa jakość techniczna uniemożliwi projekcję. 

 

 



§4 ZGŁASZANIE FILMÓW 

 

1. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać: 

a. film zgrany na pendrive oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem RODO
i  podpisanym  regulaminem.  Wszelkie  dokumenty  związane  ze  zgłoszeniem  są  umieszczone  na  stronie
Organizatora: www.ckib.zakrzowek.pl lub dostępne do pobrania w biurze Organizatora ul. Żeromskiego 24b,
23-213 Zakrzówek. 

2. Nieprzekraczalnym terminem dokonania zgłoszenia jest 14 października 2022 r.  

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4. Podanie  danych  osobowych  w  formularzu  zgłoszeniowym  jak  i  wyrażenie  zgody  na  rozpowszechnianie

wizerunku  jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

5. Klauzula Informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych

osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO,

informuję, iż:

1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek,

ul. Żeromskiego 24b, 23-213 Zakrzówek, tel. 81 825 38 49, adres e-mail: ckibzakrzowek@gmail.com.

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania

Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich

przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, realizacji, promocji Gminnego Konkursu

Ekologicznego na film krótkometrażowy pn.: „Pokaż klasę – Bądź Eko-Logiczny” na podstawie art. 6 ust. 1 lit e

RODO. Dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody zgodnie

z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na potrzeby organizacji i realizacji konkursu oraz jego promocji.

Dane osobowe będą przetwarzane również w celu promocji Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a

RODO w związku z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania

przepisami prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe

na podstawie zawartych umów powierzenia. Dane mogą zostać ujawnione także podmiotom

http://www.ckib.zakrzowek.pl/


odwiedzającym stronę internetową Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek, Biuletyn

Gminny „Wieści Zakrzowieckie”, portal społecznościowy Facebook oraz osobom zapoznającym się 

z prezentacjami multimedialnymi wykorzystywanymi przez Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie

Zakrzówek.

5. Okres przechowywania danych osobowych

 Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane

do momentu jej wycofania lub przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zgoda została udzielona.

6. Informacja o transferze danych w związku z publikacją na portalu społecznościowym Facebook

W sytuacji wyrażenia zgody na publikację danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook,

informujemy, że dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych

na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. W ocenie TSUE, Meta Platforms Inc. (dawniej: Facebook Inc.), nie

zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych co wiąże się z podwyższonym

ryzykiem. Zgadzając się na rozpowszechnianie danych akceptują Państwo to ryzyko.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje

Państwu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody

możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email:

ckibzakrzowek@gmail.com lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki.

9. Informacje o wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak

możliwości uczestnictwa w Konkursie.

 

 
§5 JURY I NAGRODY 

 

1. Konkurs  przebiega  jednoetapowo.  Dokonywana będzie  ocena formalna  nadesłanych filmów pod

kątem  zgodności  z  wymaganiami  przewidzianymi  w  §3  niniejszego  regulaminu.  Filmy  nie

spełniające kryteriów formalnych nie podlegają ocenie. 

2. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje jury konkursowe, powołane przez Organizatora. 



3. Spośród nadesłanych filmów Jury przyzna I,II i III miejsce oraz wyróżnienia.  Wyniki Konkursu

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora najpóźniej 20 października 2022 r. 

4. Dokonując wyboru filmów finałowych,  Jury kierować się będzie m.in.  następującymi kryteriami: sposób

pokazania tematu przewodniego, wartość merytoryczna i artystyczna.  

5. Decyzje Jury są ostateczne i  niepodważalne. Członkowie Jury nie są zobowiązani do wyjaśniania swoich

postanowień.  

6. Wybrane przez Jury filmy finałowe zostaną wyświetlone w ramach pokazu finałowego, który odbędzie się 

w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek.  O miejscu i dacie autorzy filmów finałowych zostaną

wcześniej poinformowani przez Organizatora.  

7. Zwycięzcy Konkursu otrzymają  nagrody rzeczowe. 

8. Organizator  może również przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia nieprzewidziane w Regulaminie.  

 

 

§6 PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Zgłaszający  oświadczają,  że  przysługują  im autorskie  prawa majątkowe  do  filmu  jako  całości  

i prawa pokrewne do wideogramu oraz że posiadają zgody osób uprawnionych do wykorzystania ich

wizerunku w filmie lub na wykorzystanie ich utworów muzycznych w ramach filmu.  

2. Z  chwilą  wydania  nagrody  Zgłaszający,  których  filmy  wybrane  zostały  jako  filmy  finałowe,

udzielają  Organizatorowi  nieograniczonej  czasowo  ani  terytorialnie  licencji  niewyłącznej  na

korzystanie  z  filmu/wideogramu,  w  całości  lub  we  fragmentach,  na  następujących  polach

eksploatacji: publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, oraz publiczne udostępnianie w taki

sposób, aby każdy miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym. 

3. W ramach licencji, o której mowa powyżej, Organizator uprawniony jest do korzystania z filmów,

wideogramów, w tym z kadrów z filmów oraz materiałów, o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 3 i 4

Regulaminu, w celach promocyjnych i reklamowych.  

 §7 POSTANOWIENIA KO COWE Ń

 

1. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu można przesyłać na adres:  ckibzakrzowek@gmail.com 

W tytule maila należy wpisać: „Pokaz klasę-Bądź Eko-Logiczny ”.  

2. Ważne daty: 

27 września 2022 r. – 14 października  2022 r.  – termin nadsyłania zgłoszeń, 

17 października 2022 r. – rozstrzygnięcie konkursu,

21 października 2022 r. – rozdanie nagród.


