
Regulamin konkursu filmowego 

Jak być góralem karkonoskim? Filmowe opowieści o regionie. 

1. Organizatorem konkursu są: 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, Starostwo 
Powiatowe w Jeleniej Górze 

2. Informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej organizatorów.  
 
3. Głównym celem konkursu jest: 
- zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej w realizacji opowieści filmowej 
- kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej oraz w grupie i poczucia odpowiedzialności 
za efekt końcowy wspólnego przedsięwzięcia.  
- wyłonienie najbardziej oryginalnego filmu, który w lekkiej formie odpowie na konkursowe 
pytanie „Jak być góralem karkonoskim?”  
 
4. To konkurs wideo dla młodych (13-21 lat) mieszkańców Karkonoszy. 

5. Temat filmu - Jak być góralem karkonoskim? Filmowe opowieści o regionie. 

Kim jest góral karkonoski, co go wyróżnia i charakteryzuje. 

6. Zgłaszanie filmów w terminie od 17.10.2020 do 31.10.2020r.  
 
7. Film należy zamieścić np. na Google Drive i link do pobrania filmu przesłać na adres e-mail 
Organizatora konkursu do 31.10.2020r.  
Filmy konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę podczas 
oceny prac.  

8. Filmy zgłaszane do konkursu w plikach: mp4, avi, mov. W jakości HD 

9. Uczestnikiem może być jedna osoba lub zespół, który wykonają jedną pracę konkursową, 
czas trwania filmu nie może być krótszy niż 3 minuty i dłuższy niż 5 minut. 
 
10. Uczestnicy konkursu mogą wykonać film za pomocą dowolnego urządzenia 
posiadającego funkcję nagrywania audio i wideo. Film powinien zawierać stronę tytułową 
oraz napisy końcowe, zawierające informacje o twórcach i bohaterach filmu. 

11. Do każdego zgłaszanego filmu załączona musi być, wypełniona karta zgłoszenia filmu, 
zawierająca prawdziwe informacje. Karty w postaci skanu, bądź zdjęcia muszą być 
wypełnione czytelnie i opisane w sposób umożliwiający identyfikację pliku. Karty należy 
przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres sekretariat@muzeumkarkonoskie.pl  

12. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

mailto:sekretariat@muzeumkarkonoskie.pl


13. Oceny prac dokona jury konkursu powołane przez organizatorów. Przy ocenie prac będą 
brane pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, walory informacyjne i promocyjne, 
pomysłowość, jakość techniczna filmu, wrażenia artystyczne.  
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie nie będą oceniane.  

14. Autorzy najlepszych filmów wyłonionych przez jury otrzymają nagrody rzeczowe 
ufundowane przez organizatorów i partnerów konkursu.  Dopuszczalne jest także przyznanie 
dodatkowych, pozaregulaminowych nagród honorowych. 

15. Wyniki konkursu opublikowane zostaną dn 06.11.2020r. na stronach internetowych 
organizatora. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani pocztą elektroniczną o 
rozstrzygnięciu konkursu i sposobie przekazania nagród w terminie umożliwiającym 
otrzymanie nagród. 

16. Organizatorzy nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień w przedmiocie oceny prac i 
przyznania nagród. 

17. W kwestiach spornych dotyczących regulaminu i przeprowadzania konkursu głos 
decydujący ma organizator konkursu. 

18. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do pokonkursowych prezentacji przechodzą na 
własność organizatorów i mogą być przez nich przechowywane oraz udostępniane w celach 
realizacji konkursu bez ograniczeń. 

19. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnego prawa do 
wystawiania zgłoszonych prac, wykorzystywania ich do celów reklamowych, publikowania w 
środkach masowego przekazu, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu w formie 
elektronicznej i drukowanej. 

20. Autor zgłaszanych prac wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych i na 
rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych. 

21. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

22. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w regulaminie konkursu oraz odwołania 
konkursu z przyczyn uniemożliwiających jego przeprowadzenie. 

Prawa autorskie  

1. Prawa autorskie zgłaszanych do konkursu filmów nie mogą być w żaden sposób 
ograniczone ani nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W 
przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne 
oświadczenie precyzujące sytuację prawną pracy. 

2. Jeśli zgłaszane prace portretują osoby, muszą być wykonane i zgłoszone do konkursu za 
zgodą portretowanych osób. 

*** 



1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.  
2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu; 
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych; 
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 
zebrane; 
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa; 
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 
7. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z 
zastrzeżeniem przepisów prawa prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie; 
8.Uczestnicy konkursu mają prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. 
  

KARTA ZGŁOSZENIA FILMU 
 

Tytuł filmu:  

Czas trwania: 
Data i miejsce wykonania:  
Krótki opis filmu: 

Link do pobrania filmu: 
Imię i nazwisko autora:   
Imię i nazwisko opiekuna prawnego w przypadku autora niepełnoletniego: 
Adres korespondencyjny : 
Telefon : 
E- mail : 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, którego treść akceptuję i wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celach realizacji 
konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Muzeum 
Karkonoskie w Jeleniej Górze. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, 
w jakich zostały zebrane. 

........................................        ....................................................................... 
miejscowość i data                  czytelny podpis autora / opiekuna prawnego 

  



Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na bezpłatną publikację zgłoszonej pracy 
przez organizatorów konkursu oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji 
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 

 
 
 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
(dotyczy osoby niepełnoletniej)  
 
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………….........  
wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka lub 
podopiecznego  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(Imię i nazwisko dziecka)  
w związku z jego udziałem w konkursie pt. Jak być góralem karkonoskim? 
 organizowanym przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Osiedlowy Dom Kultury w 
Jeleniej Górze, Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze. 
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że film, który będzie zawierał wizerunek mojego 
dziecka lub podopiecznego może zostać umieszczona na stronach internetowych 
Organizatorów oraz przedstawiony w materiałach promocyjnych.  
Zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.  
Podpisanie zgody jest dobrowolne.  
 
…………………………………………………………………….  
(Czytelny podpis)  
……………………………………………………………………………  
(Miejscowość, data) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO  
 
Ja niżej podpisana/podpisany 
………………………………………………………………………………………………………………  
W związku z udziałem mojego dziecka lub podopiecznego  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….(imię i nazwisko dziecka)  
w konkursie pt. Jak być góralem karkonoskim?  organizowanym przez Muzeum Karkonoskie 
w Jeleniej Górze, Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, Starostwo Powiatowe w Jeleniej 
Górze wyrażam zgodę na:  
a) przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka lub podopiecznego (imię i nazwisko, 
klasa, szkoła) oraz moich dla potrzeb związanych z konkursem;  



b) nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do pracy 
konkursowej, bez ograniczeń terytorialnych lub czasowych, w tym do wszelkich form 
korzystania, np. kopiowania, publikacji, dystrybucji, przechowywania na jakimkolwiek 
nośniku, wykorzystywania podczas prezentacji – na wszelki sposób oraz we wszelkiej formie i 
wszelkim formacie.  
 
Podpisanie zgody jest dobrowolne.  
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z:  
1) treścią regulaminu konkursu pt. Jak być góralem karkonoskim?  

2) treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z 
udziałem mojego dziecka lub podopiecznego w konkursie.  
 
………………………………………………………………………  
(Czytelny podpis)  
…………………………………………………………..  
(Miejscowość, data) 


