
 

 

 

Projekt „Ekologicznie postępujesz – dymów nie emitujesz! Kampania na rzecz poprawy jakości powietrza 

województwa Pomorskiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

REGULAMIN KONKURSU 

na krótkometrażowy film „Pomorski ekolog”  

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki, zakres i zasady uczestnictwa w Konkursie (dalej „Regulamin”). 

2. Konkurs jest organizowany pod nazwą  „Pomorski ekolog” na zasadach wynikających  

z niniejszego Regulaminu. 

3. Konkurs organizowany jest w ramach Projektu „Ekologicznie postępujesz – dymów nie emitujesz! 

Kampania na rzecz poprawy jakości powietrza województwa Pomorskiego” dofinansowanego ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

4. Organizatorem Konkursu jest Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna 

(dalej „Organizatorem”). 

5. Celem konkursu jest podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców województwa 

pomorskiego w zakresie m.in. problematyki zanieczyszczenia powietrza. 

6. Konkurs jest organizowany przy wykorzystaniu profilu Organizatora: na portalu 

społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/koscierzyna.gda/) oraz Portalu 

Miejskiego (www.miastoksocierzyna.pl). 

7. Konkurs potrwa do  17  lutego 2017 r. 

8. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa pomorskiego. 

9. W konkursie mogą brać udział wyłącznie filmiki, do których materiał filmowy został nagrany 

telefonem komórkowym, smartfonem lub tabletem. Filmiki można edytować w dostępnych 

programach do edycji wideo, dodając czołówkę, napisy, zdjęcia, nagrania audio itp. Czas trwania 

filmu nie może przekraczać 5 minut. 

10. Filmiki należy przekazywać w formacie wmv, avi, mpeg2, mpeg4 lub mp4 jako pliki nagrane na 

płytę DVD-ROM w terminie do dnia  17  lutego 2017 r. 

11. Informacje na temat Konkursu oraz treść niniejszego Regulaminu jest dostępna dla wszystkich 

Uczestników Konkursu na stronie internetowej www.miastokoscierzyna.pl . 

12. Niniejszy konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  

o grach hazardowych.  

13. Przystąpienie do Konkursu i udział w Konkursie są całkowicie dobrowolne. 

https://www.facebook.com/koscierzyna.gda/
http://www.miastokoscierzyna.pl/
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14. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu  

i wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych  

na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.08.1997 roku, a także z wyrażeniem przez Uczestnika zgody  

na opublikowanie jego wizerunku w związku z Konkursem. 

15. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada 

pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie 

narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie 

chronionych. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania filmu z podaniem nazwiska autora przez 

Urząd Miasta Kościerzyna oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku - instytucję dofinansowującą Projekt o którym mowa w §1 pkt. 3.  

17. Skład komisji rozstrzygającej konkurs powołany zostanie Zarządzeniem Burmistrza Miasta 

Kościerzyny. W jego skład wejdą przedstawiciele nw. organizacji/instytucji: 

 Urzędu Miasta Kościerzyna, 

 Kościerskiego Domu Kultury, 

 Kina „REMUS” w Kościerzynie, 

 Ligi Ochrony Przyrody, 

 Lokalnych mediów. 

§ 2 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a) wykonanie autorskiego filmiku, do których materiał filmowy został nagrany telefonem 

komórkowym, smartfonem lub tabletem. Filmiki można edytować w dostępnych 

programach do edycji wideo, dodając czołówkę, napisy, zdjęcia, nagrania audio itp. Czas 

trwania filmu nie może przekraczać 5 minut, 

b) przesłanie Organizatorowi filmiku na adres konkurs@koscierzyna.gda.pl lub dostarczenie 

go osobiście do Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, pok. nr 35. 

2. Uczestnik konkursu wysyłając filmik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone 

prawa autorskie do wstawionych ujęć i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. 

Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie filmiku oraz opublikowanie jego imienia i 

mailto:konkurs@koscierzyna.gda.pl
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nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej 

Organizatora, a także na profilu Facebook, w tym w szczególności rozpowszechniania poprzez 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie. W 

przypadku, gdy na filmiku został utrwalony wizerunek innych niż Uczestnik osób, Uczestnik 

oświadcza, że posiada zgody powyższych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego 

na Zdjęciu wraz z prawem do udzielenia powyższej zgody Organizatorowi. Uczestnik przejmuje na 

siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia 

dotyczące pracy zgłoszonej do Konkursu. 

3. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu, które zawiera treści sprzeczne  

z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne  

z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane 

jako społecznie naganne. 

4. Filmiki niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne zgodnie z 

postanowieniami z Regulaminu, nie biorą udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie 

prawo do selekcji filmików. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzców konkursu w momencie kiedy 

nadesłane prace będą prezentowały niski poziom artystyczny i nie spełnią oczekiwań 

organizatora. 

6. Uczestnik udziela Organizatorowi upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z wizerunku  

oraz utworów stanowiących części filmiku, które Uczestnik zgłosił do Konkursu, w całości lub  

we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych, bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia 

polach eksploatacji, w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania filmiku lub jego poszczególnych elementów  

– wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy filmiku, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, 

wprowadzania do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania na jakichkolwiek 

nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do 

ilości i nakładu; 
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b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których filmik utrwalono  

– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania filmiku lub jego poszczególnych elementów w sposób inny 

niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy  

i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje 

naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem 

taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem 

satelity, równoległe i integralne nadanie filmiku nadawanego przez inną organizację 

telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Zdjęcia lub jego poszczególnych 

elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie 

technologii UMTS, GPRS, GPS;  

d) Powyższe upoważnienie zostaje udzielone na 10 lat. Uczestnik może złożyć oświadczenie 

o wypowiedzeniu upoważnienia po upływie 5 lat obowiązywania - z zachowaniem  

5-letniego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 3 

NAGRODY 

Nagrodami w Konkursie są:  

Miejsce I – aparat cyfrowy o wartości 1.500,00 zł 

Miejsce II – smartfon o wartości 1.000,00 zł 

Miejsce III – tablet o wartości 500,00 zł 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Konkursie oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Konkursu określone niniejszym 

Regulaminem.  

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.miastokoscierzyna.pl    

3. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo  

do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.  

 

http://www.miastokoscierzyna.pl/

