
Regulamin konkursu filmowego 

„Olkusz nas kręci” 

 
ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 

Olkusz. 

2. Współorganizatorami konkursu są: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w 

Olkuszu, Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu. 

3. Konkurs odbywa się pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. 

4.  Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. 

zm.). 

5. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

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 wydarzeń kulturalnych i sportowych, jakie odbywają się w 

Olkuszu, a także zabytków, historii i atrakcji turystycznych ziemi olkuskiej. 

 

KATEGORIE KONKURSU 

1. WYDARZENIE KULTURALNE 

W filmie powinny zostać zaprezentowane w ciekawy sposób wydarzenia kulturalne 

odbywające się w Olkuszu (np. koncerty, wystawy, spektakle, plenery, imprezy 

plenerowe, zajęcia artystyczne, konkursy i przeglądy, spotkania autorskie, i inne). 

Film może także prezentować działalność artystyczną wybranych twórców 

związanych z Olkuszem. 

2. CIEKAWE MIEJSCA 

Liczymy na filmy, które w niebanalny sposób zaprezentują wybrane olkuskie zabytki i 

atrakcje turystyczne, a także placówki muzealne, czy instytucje kultury, sportu i 

rekreacji. 

3. SPORT I TURYSTYKA 



W filmie powinny zostać zaprezentowane w ciekawy sposób wydarzenia sportowe 

odbywające się na terenie Miasta i Gminy Olkusz lub imprezy turystyczne (np. rajdy, 

zloty i wycieczki, itp.) 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. 

2. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

I kategoria – uczniowie szkół podstawowych, 

II kategoria – uczniowie gimnazjów, 

III kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

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

4. Na konkurs każdy uczestnik lub zespół może zgłosić kilka filmów. 

5. Uczestnicy konkursu zamieszczają film na dowolnie wybranym portalu, a następnie 

przesyłają link do filmu na adres: it.olkusz@msit.malopolska.pl załączając skan 

wypełnionej karty zgłoszenia i Oświadczenia.  

6. Oryginał wypełnionej karty zgłoszenia oraz Oświadczenia należy dostarczyć do 

siedziby Organizatora: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, Biuro Promocji i 

Informacji Publicznej (pokój 310) lub złożyć osobiście w punkcie podawczym Urzędu 

Miasta i Gminy w Olkuszu, albo przesłać korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i 

Gminy w Olkuszu, Biuro Promocji i Informacji Publicznej, Rynek 1, 32 – 300 Olkusz 

7. Wzór karty zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

8. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu 

9. Komisja konkursowa dokonuje wstępnej oceny filmów pod kątem zgodności z 

regulaminem i kwalifikuje filmy do udziału w konkursie. Linki do filmów 

zakwalifikowanych do udziału w konkursie zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce „Konkurs filmowy 

„Olkusz nas kręci” oraz na profilu Organizatora na portalach społecznościowych.  

10. 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 

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 

ZGŁOSZENIA 

1. Linki do filmów należy przesyłać do dnia 30 listopada 2017 r. na adres: 

it.olkusz@msit.malopolska.pl. Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz Oświadczenie należy 

złożyć niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od przesłania linku do filmu w 

punkcie podawczym Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, 32-300-Olkusz lub 

w Biurze Promocji i Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (pokój 

310) albo przesłać korespondencyjnie na adres: 

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Biuro Promocji i Informacji Publicznej, 

Rynek 1, 32 – 300 Olkusz 

2. W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia i Oświadczenie 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 lub pocztą elektroniczną.  

5. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych 

KOMISJA KONKURSOWA 

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

komisję konkursową powołaną przez Organizatora – Burmistrza Miasta i Gminy 

Olkusz. 

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

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 30 grudnia 2017 r. O formie  

i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 

www.olkusz.eu. 

3. Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana Nagroda Grand Prix w formie rzeczowej – 

tabletu 7”, a kolejnym laureatom nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszego, drugiego i 

trzeciego miejsca w każdej z kategorii.  

4. W związku z tym, że wartość Nagrody Grand Prix nie przekracza kwoty 760 złotych, 

jest ona zwolniona z opodatkowania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 



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

wartości w pieniądzu. 

6. 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 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w poszczególnych 

kategoriach ,w przypadku gdy komisja konkursowa nie wskaże laureatów. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

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

osób 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 nadsyłane 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. 

 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Urząd Miasta i 

Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32 – 300 Olkusz, który będzie zbierać na zasadzie 

dobrowolności oraz przetwarzać dane osobowe na zasadach oraz w celach zgodnych z 

udzielonymi przez Uczestnika zgodami, w postaci zgód potwierdzonych za pomocą 

zaznaczenia odpowiednich pól w Oświadczeniu. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich 

poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych.  

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.  

 

 


