
Regulamin konkursu filmowego „Moje miasto Kudowa-Zdrój” 

 
  

I. 

Organizator : 

  

1. Organizatorem konkursu jest Kudowskie Centrum Kultury i Sportu mieszczące się 

w Kudowie Zdroju przy ul. Głównej 43. 

  

II. 

Cele: 

  

Głównym celem konkursu jest: 

 1.Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych. 

 2. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu. 

 3. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej. 

4. Promocja miejsca zamieszkania. 

 

III. 

 Temat konkursu: 

  

Temat konkursu brzmi: „Moje miasto – Kudowa-Zdrój”. Organizatorzy konkursu będą 

oczekiwać na filmy, których tematem będzie miejsce zamieszkania widziane oczyma 

dzieci i młodzieży, czyli jak młodzież spostrzega swoje miasto, jakie jest ich  

środowisko szkolne,  inne pomysły związane z wybranym miejscem, oraz inne tematy 

związane z życiem naszego miasta. 

 

 IV. 

Zasady uczestnictwa: 

  

1.Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat zamieszkałych                  

w Kudowie-Zdroju, a także  dzieci i młodziezy z innych gmin, pod warunkiem, że są 

uczestnikami co najmniej 1 rodzaju zajęć organizowanych przez KCKiS. 

2.Autorem filmu może być jedna osoba. 

3.Na konkurs każdy uczestnik może przesłać jeden film. 

4. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną płycie CD lub DVD jedną pracę 

konkursową. 

5. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju krótkie gatunki filmowe (np. 

wywiad, minireportaż), które ukazują przesłanie „Moje miasto Kudowa-Zdrój”. 

6. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego 

urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. 

7. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, 

wartość merytoryczna. 

 



 

V. 

Praca konkursowa: 

  

1. Uczestnicy konkursu przedstawiają, zapisaną na płycie CD lub DVD, jedną pracę 

konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Video, którego 

czas projekcji nie przekracza 10 minut. 

2. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia 

artystyczne. 

3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności 

osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować 

zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady 

dobrego wychowania i kultury osobistej. 

4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada do niej wszelkie 

prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie filmu w celach promocji 

konkursu (poprzez umieszczenie na stronie organizatora lub stronie konkursu). 

5.  Kartę zgłoszeniową i regulamin konkurs wraz z dodatkowymi informacjami można 

uzyskać bezpośrednio w siedzibie Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy                    

ul. Głównej 43 

  

VI. 

Zgłoszenie do konkursu: 

  

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniami ( załącznik 1-3   

do regulaminu) należy składać do 5 lutego 2019 r.  Do godz. 12:00 w  siedzibie 

organizatora 

2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które nie były nigdzie 

wcześniej publikowane. 

3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, 

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 

rozszerzenie praw autorskich oraz majątkowych na rzecz Kudowskiego Centrum 

Kultury i Sportu mieszczące się przy ul.Głównej 43. Tym samym uczestnicy konkursu 

nie mogą rozpowszechniać prac konkursowych poprzez np. umieszczanie ich w 

Internecie przed ogłoszeniem oficjalnych wyników konkursu. 

4. Niepełnoletni uczestnicy konkursu powinni być zgłoszeni do konkursu przez  

rodzica lub opiekuna prawnego. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do złożenia 

pisemnego oświadczenia, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych (w tym wykorzystanie wizerunku). 

 5. Oświadczenia dotyczące danych osobowych uczestników podpisuje i dostarcza do 

organizatorów  osoba zgłaszająca pracę do konkursu. Tym samym potwierdza, że 

wyżej wymienione zgody znajdują się w jego posiadaniu. 

6. Do przekazywanej pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszenia  osoby 

uczestniczącej w przygotowaniu filmu konkursowego. 

 



  

  

VII. 

Praca jury konkursu: 

 

1. Do oceny złożonych filmów zostanie powołane jury. 

2. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom. 

3. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną 

zdyskwalifikowane. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu, które będzie 

pracować w oparciu o Regulamin. 

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury.   

  

  

VIII. 

Ogłoszenie wyników i nagrody: 

  

1. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z pokazem filmów nastąpi 7 lutego 2019 r.                               

w siedzibie organizatora. 

2. Dla laureartów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

3. Główną nagrodą w konkursie jest kamera Go-Pro. 

 

 

  

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Karta zgłoszenia 

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

3. Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Załącznik 1 

 

 

  

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS "Moje miasto Kudowa-Zdrój" 

  

  

1. IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY 

………………………………………………………………………………………………………… 

  

2. ADRES 

…………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................……........................................

................................................................................................................................................................ 

  

4. TYTUŁ ZGŁASZANEJ PRACY 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PRAWNEGO 

......................................................................................................................................... 

  

5. KONTAKT (TELEFON I E-MAIL) 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji  i przeprowadzenia 

konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości,                                 

iż administratorem danych osobowych jest Kudowskie Centrum Kultury i Sportu. 

 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 

zostały zebrane. 

 

…….…………………............................................................ 

( data i podpis opiekuna) 

  

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane  w regulaminie 

konkursu. 

  

…….…………………............................................................ 

( data i podpis opiekuna) 

  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

  

  

  

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 (RODO) 

informuję, że:   

  

1) Administratorem danych osobowych jest Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, zwane dalej 

Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem email: sekretariat@kckis.pl 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu filmowego „Moje miasto 

Kudowa-Zdrój” w ramach projektu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dane osobowe 

przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. 

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia się do udziału w 

konkursie filmowym „Moje miasto Kudowa-Zdrój”. W przypadku niepodania danych nie będzie 

możliwe uwzględnienie pracy konkursowej w konkursie. 

  

  

 ……………………….………………….……………  

( Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

  

  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  

  

  

  

  

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w trybie 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) DZ.U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.., zwanego dalej 

RODO w podanym niżej zakresie:  - imię i nazwisko,  - data i miejsce urodzenia, - adres uczestnika, 

- mail, - telefon 

 przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu mieszczące się w Kudowie-Zdroju przy ul. Głównej 43 

w celu organizacji konkursu filmowego „Kudowa Zdrój – moje miasto”.    

  

  

  

  

  

  

……………………….………………….……………   

(Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę) 


