
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO „NAKRĘCONA PODKOWA” 
 
 
 
 
 
POSTANOWIANIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie  
Leśnej (zwane dalej Organizatorem). 

 
2. Konkurs odbędzie się w dniach 4 stycznia-31 stycznia 2021 roku w Podkowie Leśnej, w  
Polsce. 

 
3. Adresatami Konkursu jest młodzież do 18 roku życia. 

 
4. Do Konkursu przyjmowane są filmy o metrażu do 3 minut (włącznie z czołówką i 
napisami końcowymi), wyprodukowane w dowolnej technice, odnoszące się do 
ulubionych, ciekawych, także mniej oczywistych miejsc w Podkowie Leśnej. 

 
ZASADY ZGŁASZANIA FILMÓW 
 
 
 

5. Filmy zgłaszać można do Konkursu w dniach 4 stycznia-31 stycznia 2021 r. 
 

6. Aby zgłosić film do Konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na 

stronie www.ckiopodkowa.pl wraz z odnośnikiem do serwisu hostingowego z możliwością 

pobrania filmu.  
 

7. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest podpisana zgoda opiekuna 
prawnego (do pobrania na stronie ckiopodkowa.pl). 

 
8. Do udziału w Konkursie akceptowane są pliki cyfrowe w następujących formatach:  
AVI, MPEG, MP4. 

 
9. Zgłoszenie filmów do Konkursu jest bezpłatne. 

 
10. Do Konkursu można zgłosić max. 3 filmy. 

 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia filmu do Konkursu z 
powodu wadliwej jakości technicznej kopii filmu. 

 
NAGRODY, PRZEBIEG I WYNIKI KONKURSU 
 

12. Wybrane filmy zostaną zaprezentowane publicznie w mediach 
społecznościowych Organizatora po zakończeniu konkursu. 

 
13. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 5 lutego 2021 r. na stronie internetowej 
ckiopodkowa.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora. 

 
14. O zwycięstwie w Konkursie Zgłaszający zostanie poinformowany pocztą 
elektroniczną najpóźniej 4 lutego 2021 r. 

 
15. W Konkursie przyznane zostanie 5 nagród dla twórców najwyżej ocenionych filmów. 

 
16. Nagrodami są bony o wartości 100 zł do Księgarni w Podkowie Leśnej. 

http://www.ckiopodkowa.pl/


17. Oceny filmów zgłoszonych do konkursu dokona trzyosobowe jury powołane przez  
Organizatora w dniach 2 -3 lutego. 

 

PRAWA AUTORSKIE 
 

18. Podmiot zgłaszający film do Konkursu (zwany dalej Zgłaszającym), oświadcza, że jest 

właścicielem praw autorskich do filmu lub występuje w imieniu i za zgodą uprawnionego z 

tytułu praw autorskich do zgłoszonego filmu, a także posiada wszystkie prawa do utworów i 

materiałów (m.in. fotografii, wideo, muzyki, ścieżki dźwiękowej) wykorzystanych w filmie. 

Zgłaszający przenosi te prawa na Organizatora, zezwalając mu na wykorzystanie filmu w sposób 

określony w niniejszym Regulaminie, w zakresie poniższych pól eksploatacji: 
 

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, cyfrowo 
 

b) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania; 
 

c) wystawiania i/lub wyświetlania; 
 

d) wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 
 

e) publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy miał dostęp w czasie i 
miejscu przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie). 

 

1. Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z filmu w całości, jak również w 
postaci dowolnych fragmentów, według dowolnego uznania, w tym także w celu promocji 
lub reklamy (w zakresie pól eksploatacji określonych wyżej). 

 
 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

2. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z 
udziałem w Konkursie organizowanych przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w 
Podkowie Leśnej. Jednocześnie Zgłaszający oświadcza, że przekazuje wyraźną i 
dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

3. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem 
zasad niniejszego regulaminu. 

 
4. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałych w związku 
z korzystaniem nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw będzie zawinione przez  
Organizatora. 

 
5. Wszelkie kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozpatrywane będą w 
świetle polskiego prawa. 


