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1.Informacje ogólne 
1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki  i zasady konkursu filmowego pn. „Moja wieś 
w obiektywie” organizowanego przez Powiat Koszaliński w ramach  „Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”, „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, „Operacja współfinasowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć 
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021”  
W ramach zawartej Umowy nr WPROW-FV/20/2020,  
1.2.Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs w szczególności 
określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki 
uczestników konkursu. 
1.3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest zarówno w siedzibie Organizatora jak i 
na stronie internetowej  www.powiat.koszalin.pl przez cały czas trwania konkursu. 
1.4.Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z regulaminem przebiegiem konkursu, 

czynnościami wyłaniania laureatów oraz wydawania nagród, sprawować będzie komisja 

konkursowa. 

1.5.Organizator konkursu dopuszcza możliwość zmiany terminów i zastrzega sobie 

prawo do wydłużenia terminów zgłaszania, nadsyłania jak i oceny nadesłanych prac.  

 
 
2. Cele konkursu:                   
2.1 promocja jakości życia na wsi,  
2.2 aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu powiatu koszalińskiego, 
2.3 ukazanie dobrych stron i walorów wsi jako miejsca, w którym warto zamieszkać, 
2.4 zwiększenie chęci działania na rzecz rozwoju wsi, 
2.5 pobudzenie kreatywności, 
2.6 wspieranie włączenia społecznego. 
 
3. Temat konkursu 
Temat konkursu związany jest z promocją życia na wsi, ukazaniem jej największych 
zalet poprzez m.in. przedstawienie ciekawych osobowości, miejsc, które tworzą historię 
i mają wpływ na atrakcyjność wsi, wyrobów lokalnych oraz innych charakterystycznych 
walorów związanych z daną miejscowością. Ważnym elementem jest integracja 
społeczności lokalnej oraz ukazanie wspólnych więzi pomiędzy mieszkańcami tj. 
wspólne spędzanie wolnego czasu, wspólne pasje, hobby czy zainteresowania. 
 
 

http://www.powiat.koszalin.pl/


 

4. Warunki konkursu:  
4.1 stworzenie krótkiego filmu nieprofesjonalnego przy użyciu dowolnego urządzenia 
multimedialnego, np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery itp., 
4.2 czas trwania filmu nie powinien przekraczać 5 minut, 

4.3 konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu 

powiatu koszalińskiego, 

4.4 udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, 

4.5  konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: 

1. praca zbiorowa, 

2. praca indywidualna 

4.6 ocenie podlegać będą zarówno prace autorskie - indywidualne jak i zbiorowe,  

4.7 do Konkursu mogą zostać zgłoszone filmy wykonane dowolną techniką i zapisane w 

formacie .avi  lub .mp4. 

4.8 do dostarczonej pracy należy załączyć 
* zgody rodziców/opiekunów prawnych wszystkich dzieci wykonujących pracę 
(zgodnie z załącznikiem do regulaminu - oświadczenie), 

4.9 uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie i powielanie na stronach www, 
portalu społecznościowym organizatora, 
4.10  brak dołączenia oświadczeń wyklucza udział w konkursie, 
4.11  zgłoszenie do konkursu należy złożyć do dnia 21.08.2020 r. 
4.12 zgłoszenia można dokonać: 

 przesyłając film mailem na adres: promocja@powiat.koszalin.pl  w temacie maila 

wpisując „KONKURS FILMOWY” i załączając zeskanowaną podpisaną kartę 

zgłoszeniową oraz  poprawnie wypełniony formularz z oświadczeniem, 

lub: 

 wrzucając nagrany na płycie film do urny z napisem „pozostałe sprawy” 

umieszczonej przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie, 

w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem „KONKURS FILMOWY”. 

W kopercie powinien znaleźć się film zapisany na płycie CD-R lub DVD-R oraz 

podpisana karta zgłoszeniowa oraz poprawnie wypełniony formularz  

z oświadczeniem 

4.12  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dołączenie prawidłowo wypełnionej karty 

zgłoszeniowej oraz formularza z oświadczeniem, 

4.13  filmy przesłane po terminie nie będą podlegały ocenie komisji.  
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5. Ocena filmów 
5.1 Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.  

5.2 Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

5.3 Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie organizatora 
konkursu do dnia 28.08.2020 r. 
 
6.Nagrody 
6.1. Dla Laureatów konkursu w każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody 

pieniężne: 

- za zajęcie I miejsca w kategorii praca zbiorowa o wartości 1 000,00 zł 

- za zajęcie II miejsca w kategorii praca zbiorowa o wartości 800,00 zł 

- za zajęcie III miejsca w kategorii praca zbiorowa o wartości 600,00 zł 

- za zajęcie I miejsca w kategorii praca indywidualna o wartości 1 000,00 zł 

- za zajęcie II miejsca w kategorii praca indywidualna o wartości 800,00 zł 

- za zajęcie III miejsca w kategorii praca indywidualna o wartości 600,00 zł. 

6.2  Organizator na swoim portalu społecznościowym z pośród wszystkich nadesłanych 

prac, dodatkowo przeprowadzi plebiscyt na nagrodę publiczności. Dwie pracę, które 

otrzymają największą liczbę głosów otrzymają nagrody pieniężne w kwocie 500,00 zł 

6.2. W przypadku współautorstwa filmu, nagrody regulaminowe przyznawane są 

autorom łącznie. 

6.3. Nagroda nie podlega zamianie. 

6.4. Wszystkie nagrodzone filmy zostaną zaprezentowane na stronie www oraz 

portalu społecznościowym Organizatora. 

7.  Prawa autorskie 

7.1. Dokonanie zgłoszenia do konkursu oznacza zapoznanie się z niniejszym 

regulaminem oraz jego pełną akceptację. 

7.2. Dokonując zgłoszenia do udziału w konkursie osoba zgłaszająca oświadcza, że 

jest wyłącznym autorem zgłaszanego filmu i/lub posiada wszelkie prawa do 

wyrażenia zgód na ich wykorzystywanie. 

7.3. Dokonanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest jednoznaczne  

z udzieleniem organizatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu  

i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania 

przesłanych filmów, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do 

wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania wykonanych 

filmów. 



 

7.4. Autor, dokonujący zgłoszenia, zrzeka się względem organizatora wykonywania 

osobistych praw autorskich do filmu oraz upoważnia organizatora do 

wprowadzania zmian, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania 

z filmu, w szczególności autor filmu zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z 

prawa do oznaczania autorstwa filmu, a także z prawa do nadzoru nad sposobem 

korzystania z filmu. 

7.5. Autor filmu gwarantuje, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób 

widocznych w filmie do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez 

organizatora konkursu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym 

regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje 

organizatorowi konkursu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to 

było nierzetelne.  

7.6. Autor filmu – Uczestnik – gwarantuje  również na zasadach opisanych  

w ust.7.5, że filmy i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym regulaminie 

(w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w 

szczególności praw osób trzecich. 

7.7. Ustalenia określone w niniejszym regulaminie uczestnik konkursu akceptuje 

przez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej.  

7.8. W przypadku osób niepełnoletnich w oświadczeniu wymagany jest, oprócz 

podpisu uczestnika konkursu, podpis jego opiekuna prawnego (rodzica) lub  

w przypadku zgłoszeń grupowych dokonanych przez klasy – 

opiekuna/wychowawcy klasy. 

7.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu 

wzięcia udziału w konkursie.  

7.10. Cofniecie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez 

uczestnika oznacza rezygnację z udziału w konkursie. 

7.11. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator konkursu. 

7.12. Wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych 

uczestników będzie się odbywać zgodnie z art.6 ust.1 lit. a w związku z art. 13 

ust. 1 i ust. 2 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 (RODO) wyłącznie w celu realizacji 

założeń projektu pn. „Moja wieś - moje serce”, oraz prawidłowego 

przeprowadzenia czynności konkursowych w szczególności: weryfikacji zgłoszeń, 



 

wyłonienia zwycięzcy, promocji projektu, powiadomienia o przyznanej nagrodzie, 

przekazaniu/wysłaniu nagród itp. 

7.13. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator. 

7.14. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.  

7.15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

nieprawdziwych danych przez zgłaszającego oraz za działania osób trzecich 

uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie. 

7.16. Uczestniczący w konkursie  nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków 

wynikających z niniejszego regulaminu oraz uczestnictwa w konkursie, w tym 

praw do nagrody na rzecz osób trzecich lub innych podmiotów. 

 

 

 


