
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT FILMOWY 
organizowanego podczas „Młodzieżowego Festiwalu Filmowego” w ramach projektu „Młodzież, Kamera, 
Akcja!”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejski Korpus Solidarności, 

Projekty Solidarności. 
  

I. Postanowienia ogólne:  

1. Organizatorem Konkursu na Plakat filmowy podczas „Młodzieżowego Festiwalu 

Filmowego – I edycja”, zwanego dalej: „Konkursem” jest Stowarzyszenie Rozprawy  

o Europie, ul. Gabrieli Zapolskiej 25/31, 25-435 Kielce, zwane dalej: „Organizatorem”.   

2. Konkurs organizowany jest we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta  

w Starachowicach  

3. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 13 - 30 lat, ze Starachowic oraz powiatu 

starachowickiego w województwie świętokrzyskim.  

4. Konkurs będzie przeprowadzany w terminie od 9 września 2020 r. do 25 września 2020 

r.  

 

II. Cele Konkursu i Festiwalu:  

1. upowszechnienie informacji na temat Unii Europejskiej oraz społecznej działalności 

młodych ludzi w regionie,  

2. promocja i przybliżenie lokalnych walorów i różnorodności miasta Starachowice oraz 

jego okolic; 

3. stworzenie oryginalnych projektów prac promujących wymienioną tematykę,    

4. rozbudzanie kreatywności wśród młodzieży,  

5. doskonalenie praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi 

instrumentami promocji i narzędzi multimedialnych 

6. szerzenie i promocja wiedzy o sztuce filmowej wśród młodzieży  

7. zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej oraz promowania miasta, 

szkół oraz działalności pozaszkolnej. 

III. Wytyczne dla prac konkursowych:  

1. Plakat filmowy może być wykonany w dowolnej technice plastycznej (farby, mazaki, 

kredki, pastele, plastelina, kolaż, grafika cyfrowa - wydruk cyfrowy itp.), w formacie co 

najmniej A2,  

2. Prace wraz z niezbędnymi dokumentami (załącznikami) powinny zostać dostarczone 

w następującej formie: 

• do pok. 127 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45 do dnia 

25.09.2020 r. do godz. 15:30, lub 

• zdjęcie plakatu wraz z zeskanowanymi załącznikami na adres 

kontakt@rozprawy.eu do dnia 25.09.2020 r. do godz. 15:30. Uwaga: plakat 

wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć w dniu festiwalu! 
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3. Plakat musi podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika/nazwę grupy. 

4. Plakat nie może zawierać niestosownych treści. 

5. Autor/autorzy akceptując Regulamin bierze/biorą pełną odpowiedzialność autorską za 

zgłoszoną pracę.  

6. Wszystkie prace przekazane do Organizatora (zgodne z Regulaminem) będą 

prezentowane w dniu Młodzieżowego Festiwalu Filmowego, w dniu 29 września 2020 

r. o godz. 11:00 w Starachowickim Centrum Kultury, ul. Radomska 21, 27-200 

Starachowice. 

7. Organizator wymaga dodatkowo złożenia wraz z pracą konkursową następujących 

dokumentów:   

• formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1),  

• zgoda rodzica/ opiekuna prawnego  na udział w Konkursie Filmowym (jeśli 

dotyczy)(Załącznik nr 2),   

• oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych na 

Organizatora Konkursu oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

(Załącznik nr 3),  

• oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku – osoba 

pełnoletnia (Załącznik nr 4),  

• oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku – osoba 

niepełnoletnia (Załącznik nr 5). 

8. Brak któregoś z ww. załączników powoduje wykluczenie pracy z Konkursu. 

9. Prace niezwiązane z tematem filmowym będą odrzucone. 

10. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jeden film i/lub jeden plakat filmowy.  

11. Prace konkursowe mogą być tworzone przez grupę składającą się maksymalnie dwóch 

osób. 

12. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi 

być zgodna z normami obyczajowymi. Prace zgłaszane do konkursu nie mogą być 

przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach.  

13. W przypadku niepełnoletnich uczestników Konkursu, do pracy załączone winno być 

oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział  

w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.  

14. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik posiada 

pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do plakatu oraz, że praca 

konkursowa nie narusza praw osób trzecich.  

15. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do plakatu 

nadesłanego/zgłoszonego na Konkurs lub praw osób, których wizerunek został 

wykorzystany, w całości obciąża uczestnika Konkursu.  



 

 

16. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na 

korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora oraz 

miejscowości zamieszkania, w celach promocyjnych, stosownie do potrzeb 

Organizatora, między innymi na stronie internetowej Organizatora.  

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac sprzecznych  

z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają 

się one do publicznej prezentacji.  

 

IV. Ocena i Nagrody. 

1. Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Stowarzyszenie Rozprawy o Europie.  

2. Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę 

następujące kryteria:    

a. kreatywność i oryginalność pracy konkursowej, 

b. nowatorstwo w podejściu do tematu;    

c. ogólne wrażenie estetyczne.  

3. Uchwały Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.   

4. Komisja Konkursowa wyłoni spośród wszystkich uczestników Konkursu 3 laureatów, 

którzy otrzymają nagrody rzeczowe w tym m.in.: pendrive’y, powerbanki, bony, książki 

itp. 

5. Komisja Konkursowa ma możliwość wręczenia wyróżnień  

6. Nagrody zostaną wręczone podczas Młodzieżowego Festiwalu Filmowego w dniu 29 

września o godz. 11:00 w Starachowickim Centrum Kultury, ul. Radomska 21, 27-200 

Starachowice. 

7. W przypadku rezygnacji przez laureata z przyznanej w Konkursie nagrody, Organizator 

zastrzega sobie prawo do przekazania tej nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, 

który spełnił wszystkie wymagania konkursowe i zajął kolejne miejsce w klasyfikacji 

punktowej przyznanej przez Komisję Konkursową.   

8. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa laureata Konkursu podczas 

Młodzieżowego Festiwalu Filmowego, laureat będzie mógł wskazać osobę, która  

w jego imieniu odbierze nagrodę, lub wybrać możliwość przekazania nagrody drogą 

korespondencyjną.   

9. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim ani wypłacenie 

równowartości nagrody rzeczowej. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna  

z rezygnacją z całości nagrody.  

 

 

 



 

 

V. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych jest  Stowarzyszenie Rozprawy o Europie, ul. Zapolskiej 

25/31, 25- 435 Kielce. W sprawie swoich danych osobowych Uczestnik może 

skontaktować się  z inspektorem ochrony danych – e-mail: kontakt@rozprawy.eu.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, a także przechowywane 

przez następujący czas (okres):  

a. Uczestnictwa w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) – do czasu wycofania zgody, jednak nie 

dłużej niż przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji,  

b. Rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 lit. f RODO – do czasu jej 

rozpatrzenia. 

3. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom 

Stowarzyszenia Rozprawy o Europie celem realizacji projektu  pn. “Młodzież, Kamera, 

Akcja!”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu 

Europejski Korpus Solidarności, Projekty Solidarności. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 

danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem.  Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 

VI. Postanowienia końcowe  

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego 

Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminie naruszając 

ogólnych zasad Konkursu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany  w 

harmonogramie jego przeprowadzenia, które wynikły z przyczyn od niego 

niezależnych.  

4. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, są rozstrzygane przez 

Organizatora.  
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Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy.  

2. Załącznik nr 2 - zgoda rodzica/ opiekuna prawnego  na udział w Młodzieżowym 

Festiwalu Filmowym 

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw 

majątkowych na Organizatora Konkursu oraz zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych.  

4. Załącznik nr 4 - oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku – 

osoba pełnoletnia.  

5. Załącznik nr 5 - oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku– osoba 

niepełnoletnia.  

  

 

 

 


