
                                                                                                                 

 

Konkurs na filmik promocyjny 102. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

pn. ”Stare Pole dla niepodległej w czasach pandemii” 

 

Opis: 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu.  

Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Stare Pole p. Marek Szczypior. 

Uczestnik konkursu ma za zadanie zrealizować krótki film promujący 102 rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Film powinien ukazywać w sposób radosny i 

pozytywny wyjątkowość tego wydarzenia.  

Czas trwania filmu nie może przekraczać: 1,5 min. 

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Stare Pole. 

Termin: 

Termin składania prac konkursowych mija 4 listopada 2020 roku. 

Kategorie wiekowe: 

1. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Polu. 

2. Młodzież i dorośli z terenu gminy Stare Pole. 

Nagody: 

I miejsce – 400 zł 

II miejsce – 200 zł 

III miejsce – 100 zł 

Zgłoszenie udziału: 

Prace konkursowe należy składać w biurze GOKiS w Starym Polu w nieprzekraczalnym 

terminie do 4 listopada 2020 r. do godz. 18.00. 

 



Regulamin 

 

Konkurs na filmik promocyjny 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

pn. „Stare Pole dla niepodległej w czasach pandemii” 

 

1. Organizator konkursu 

• organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu, 

• dane kontaktowe:  

ul. Marynarki Wojennej 1 B 

tel. 55 271 35 10 

e-mail: gokis11@wp.pl 

 

2. Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

• promocja współczesnego patriotyzmu,  

• zwiększenie aktywności społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Stare 

Pole,  

• rozpowszechnianie wiedzy na temat 102 rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę, 

• rozwijanie kreatywności i wzmacnianie wiary we własne możliwości.  

3. Zasady, opis przedmiotu konkursu i warunki uczestnictwa 

1) Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmiku promującego 102 

rocznicę odzyskania przez niepodległości Polskę. Film powinien ukazywać w sposób 

radosny i pozytywny wyjątkowość tego wydarzenia. 

2) W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli z terenu gminy Stare Pole. 

3) Prace mogą być wykonane przez uczestników indywidualnie lub w grupach. 

4) Jeden uczestnik może być autorem lub współautorem tylko jednego filmu. 

5) W konkursie mogą brać udział filmiki, do których materiał filmowy został nagrany 

samodzielnie przez twórców za pomocą aparatu fotograficznego, kamery, telefonu 

komórkowego, tabletu, smartfona itp. Filmiki można edytować w dostępnych 

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

Film nie może być dziełem profesjonalisty. 

6) Film nie może:  

• naruszać godności osoby ludzkiej, 

• zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość, 

• ranić przekonań religijnych lub politycznych, 
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• zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi osób 

małoletnich, 

• sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie 

środowiska, 

• zawierać wulgaryzmów. 

7) Czas trwania filmu nie może przekraczać 1,5 minuty. 

8) Do konkursu należy zgłaszać filmiki wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i 

nienagradzane w innych konkursach. 

9)  Prace na płycie DVD lub innym nośniku danych oraz zgody i oświadczenia 

(Załącznik) powinny być dostarczone do biura GOKiS z dopiskiem „Konkurs na 

filmik”. Każda płyta powinna być opisana (autor i tytuł filmu, dokładny adres, 

kategoria wiekowa, telefon kontaktowy oraz zapakowana w sposób uniemożliwiający 

jej uszkodzenie).  

10) 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.  

11) Autor filmiku oświadcza, że osoby, których wizerunki zostały umieszczone w dziele 

w formie innej niż grupowa wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich 

wizerunku. 

12) Zgłoszenie udziału w konkursie uczestnika niepełnoletniego oznacza, że zgodę na to 

wyraził jego opiekun prawny, który tym samym zaakceptował regulamin konkursu.  

13) Uczestnikom konkursu nie przysługują z tytułu wykonania prac oraz ich przekazania 

Organizatorom konkursu żadne roszczenia majątkowe, w tym odszkodowawcze 

względem Organizatora. 

14) Uczestnik/opiekun prawny uczestnika zgłaszając pracę do konkursu wyraża zgodę na 

wykorzystanie przesłanej pracy w działaniach promocyjnych organizatora. 

Uczestnik/opiekun prawny uczestnika udziela organizatorowi konkursu nieodpłatnej 

licencji na publiczne udostępnianie prac oraz inne jej wykorzystanie na wszystkie 

czynności konieczne dla realizacji konkursu. 

15) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.  

4. Termin i miejsce składania prac konkursowych 

1) Prace konkursowe należy składać w biurze GOKiS w Starym Polu w 

nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2020 r. do godz. 18.00 wraz z 

wypełnionymi i podpisanymi załącznikami (formularz zgłoszeniowy i oświadczenie). 

2) Prace złożone w terminie późniejszym niż zakłada niniejszy Regulamin nie będą 

dopuszczone do konkursu 

5. Rodzaj i wysokość nagród  

 

1) Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Starym Polu. 

I miejsce – 400 zł 



II miejsce – 200 zł 

III miejsce – 100 zł 

Młodzież i dorośli z terenu gminy Stare Pole. 

I miejsce – 400 zł 

II miejsce – 200 zł 

III miejsce – 100 zł 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania innego podziału nagród lub ich 

nieprzyznania w przypadku niezadowalającego organizatora poziomu artystycznego 

prac. 

6. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników rozstrzygnięcia konkursu. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Starym Polu. Laureaci konkursu zostaną także poinformowani o wynikach drogą 

elektroniczną lub telefoniczną. 

7. Unieważnienie konkursu 

1) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź przerwania 

konkursu w przypadku:  

• gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 

• jeśli prace konkursowe nie spełniają warunków Regulaminu, 

• niezadowalającego organizatora poziomu artystycznego prac. 

8. Dane osobowe 

1) Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu, z siedzibą w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 1 B, 82 – 220 

Stare Pole. 

2) Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są w celu wzięcia udziału w 

konkursie na film promocyjny 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  

3) Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

4) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, lecz 

nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  

5) Uczestnik konkursu posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu, usunięcia.  

6) Uczestnik konkursu posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7) Uczestnik konkursu posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  



8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej 

wymienionego celu. 

9. Postanowienia końcowe 

1) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 

przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ 

na organizację konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło 

ogłoszenie niniejszego regulaminu.  

2) Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie 

internetowej: www.gokistarepole.pl 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawach 

nieuregulowanych niniejszym regulaminem. 
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