REGULAMIN
konkursu na film promujący działalność Polskiego Czerwonego Krzyża
§1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy (zwany
dalej KP OO PCK lub Organizatorem) z siedzibą przy ul. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz,
tel. 52 322-55-68.
2. Konkurs jest organizowany przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 9.
3. Konkurs rozpocznie się w dniu 25 lutego 2019 r. i trwać będzie do dnia 28 czerwca 2019 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2019 r.
§2
KONKURS
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu prezentującego współcześnie prowadzoną
działalność Polskiego Czerwonego Krzyża.
2. Celem konkursu jest:
a) upowszechnienie i promowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża,
b) inspirowanie młodzieży do działań twórczych,
c) rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej
d) kształtowanie humanitarnej wrażliwości społecznej uczniów,
e) promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych.

1.
2.
3.
4.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie może brać udział nauczyciel wraz z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego.
Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu konkursu.
Regulamin
konkursu
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
Organizatora
www.bydgoszcz.pck.org.pl
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wraz z filmem prawidłowo i czytelnie
wypełnionych i podpisanych dokumentów:
- formularza zgłoszeniowego do konkursu (załącznik nr 1);
- zgoda/zgody na wykorzystywanie wizerunku (załącznik nr 2).
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§4
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Do konkursu należy zgłaszać filmy wcześniej niepublikowane, nieprezentowane, nienagradzane
i niewyróżnione w innych konkursach.
3. Filmy powinny być zgłoszone przez nauczyciela.
4. Filmy mogą być przygotowane indywidualnie lub przez zespół uczniów (maksymalnie 3 uczniów)
pod nadzorem nauczyciela.
5. Każdy uczestnik/zespół może przesłać jeden film.
6. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnej konwencji (np. filmu dokumentalnego,
teledysku, wywiadu, filmu fabularnego) z wykorzystaniem dowolnego sprzętu (telefon, aparat,
kamera).
7. Film nie może naruszać praw autorskich (dotyczy to także wykorzystywanych nagrań, muzyki,
obrazów itp.) oraz praw do prywatności osób trzecich. Prezentowane w filmie treści nie mogą
propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego
wychowania i kultury osobistej.
8. Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
a. Długość filmu - maksymalnie 5 minut
b. Film musi mieć tytuł oraz zawierać napisy początkowe i końcowe.
c. Rozdzielczość: 1280x720 (16:9 HD) lub większa
d. Dopuszczalny format: AVI, MP4, WMV
9. Filmy powinny być dostarczone na pendrivie płycie CD lub DVD.
10. Płyty powinny być opisane i zawierać: imię i nazwisko autora/autorów, czas trwania, tytuł filmu.
Pendive’y powinny posiadać nazwę zawierającą imię i nazwisko uczestnika, który jako pierwszy
został wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Płyty i pendive’y powinny być zapakowane
w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac
w trakcie ich transportu.
11. W przypadku gdy w zgłaszanych filmach wystąpią rozpoznawalne osoby utrwalone
w indywidualnych ujęciach Uczestnik jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę tych osób
na opublikowanie i publiczne odtwarzanie filmów.
12. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu
zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę
na opublikowanie filmu oraz swoich danych osobowych (tj. imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły) i
informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie Organizatora, stronie internetowej KujawskoPomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz w innych środkach masowego
przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.
13. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
na potrzeby konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
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14. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celach związanych z konkursem.
15. Prace wraz z wymaganą dokumentacją w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska
autora/autorów oraz dopiskiem „Konkurs na film promujący działalność Polskiego Czerwonego
Krzyża” można składać osobiście w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK
lub przesłać pocztą w nieprzekraczającym terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. do godziny 14.00
(decyduje data wpływu) na adres: Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK, ul. Warmińskiego
10, 85-054 Bydgoszcz.
12. Prace, które wpłyną po terminie nie będą dopuszczone do oceny.
13. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Organizatora (również pod
numerem telefonu 52 322-55-68).
§5
ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Oceny prac dokona zespół złożony z przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Oddziału
Okręgowego PCK i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
2. Zespół oceniający, po wstępnej ocenie, wybierze najlepsze prace konkursowe, spośród których
wyłonione zostaną zwycięskie i wyróżnione prace.
3. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a) zgodność z tematem i celami konkursu,
b) kompleksowe ujęcie działań prowadzonych przez PCK,
c) atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy,
d) twórcze podejście do zagadnienia.
4. Organizator przyzna nagrody główne (za I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia większej ilości osób w przypadku wysokiego
poziomu konkursu.
6. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród i wyróżnień w przypadku małego
zainteresowania konkursem.
7. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
§6
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora do dnia
30 września 2019 roku.
2. Decyzje zespołu oceniającego nadesłane prace są wiążące i ostateczne (od werdyktu nie
przysługuje odwołanie).
3. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu oraz zaproszeni na uroczyste wręczenie
nagród podczas Gali z okazji stulecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.
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§7
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie, w tym
Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób
określony w Regulaminie.
2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmu zgodnie z niniejszym
Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmów na stronie
internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępniania i wykorzystania.
3. Nadesłane na konkurs pliki filmów przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą
zwracane autorom.
4. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z nadesłanych filmów (w sposób
nieograniczony czasowo i terytorialnie), a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach
i innych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących
w szczególności:
a) wprowadzenie do pamięci komputera,
b) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników
obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie,
rozpowszechnianie i odtwarzanie filmów, a także innego ich używania zgodnie
z postanowieniami Regulaminu,
c) przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu,
po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
d) inne przypadki rozpowszechniania, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie filmów
i ich utrwaleń, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych
w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub przesyłanie.
5. Uczestnik konkursu zapewnia, że osoby występujące w filmie, a także ewentualni współtwórcy
nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z filmu zgodnie z niniejszym
Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie na stronie
internetowej oraz inne przypadku publicznego udostępniania i wykorzystania.
6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem
z filmów, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest jedynym dokumentem
określającym zasady konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na film promujący działalność Polskiego Czerwonego Krzyża

Formularz zgłoszeniowy do konkursu na film promujący działalność Polskiego Czerwonego
Krzyża
I. Dane uczestnika/uczestników konkursu
1. DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE PIERWSZEGO UCZESTNIKA
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……..…………………………………………………….……………………..………...
Data urodzenia: …………………………….…………… PESEL: ………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………..………..
ulica
……………….…..
kod pocztowy

…………....
nr domu

….…………………
nr mieszkania

………………………..……………………….
nazwa miejscowości

Telefon komórkowy: ……………………………… e-mail: ………………………………………………………………..…….
Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………..……………
2. DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE DRUGIEGO UCZESTNIKA
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……..…………………………………………………….……………………..………...
Data urodzenia: …………………………….…………… PESEL: ………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………..………..
ulica
……………….…..
kod pocztowy

…………....
nr domu

….…………………
nr mieszkania

………………………..……………………….
nazwa miejscowości

Telefon komórkowy: ……………………………… e-mail: ………………………………………………………………..…….
Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………..……………
3. DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE TRZECIEGO UCZESTNIKA
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……..…………………………………………………….……………………..………...
Data urodzenia: …………………………….…………… PESEL: ………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………..………..
ulica
……………….…..
kod pocztowy

…………....
nr domu

….…………………
nr mieszkania

………………………..……………………….
nazwa miejscowości

Telefon komórkowy: ……………………………… e-mail: ………………………………………………………………..…….
Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………..……………
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II. Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niepełnoletniego
Wyrażam zgodę na udział (należy podać imię i nazwisko dziecka) ……………………..…………………...……..
w konkursie na film promujący działalność Polskiego Czerwonego Krzyża organizowanym
przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy.
……………..…………………………………………
podpis rodzica (prawnego opiekuna)
Wyrażam zgodę na udział (należy podać imię i nazwisko dziecka) ……………………..…………………...……..
w konkursie na film promujący działalność Polskiego Czerwonego Krzyża organizowanym
przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy.
……………..…………………………………………
podpis rodzica (prawnego opiekuna)
Wyrażam zgodę na udział (należy podać imię i nazwisko dziecka) ……………………..…………………...……..
w konkursie na film promujący działalność Polskiego Czerwonego Krzyża organizowanym
przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy.
……………..…………………………………………
podpis rodzica (prawnego opiekuna)

III. Dane nauczyciela zgłaszającego uczestnika/uczestników
Imię i nazwisko: ……..………………………………………………………………………………… PESEL: …………………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………..………..
ulica
……………….…..
kod pocztowy

…………....
nr domu

….…………………
nr mieszkania

………………………..……………………….
nazwa miejscowości

Telefon komórkowy: ……………………………… e-mail: ………………………………………………………………..…….
Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………..……………
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IV. Oświadczenia uczestnika/uczestników konkursu
1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie
warunki określone w tym regulaminie.
2. Oświadczam, że zgłoszony do konkursu film nie był wcześniej publikowany, prezentowany,
nagradzany, ani wyróżniany w innych konkursach.
3. Oświadczam, że zgłoszony do konkursu film jest moim osobistym dziełem i przysługują mi
w całości autorskie prawa majątkowe do tej pracy i nie jest ona obciążona autorskimi prawami
majątkowymi osób trzecich. Oświadczam także, że film nie narusza żadnych praw stron trzecich,
w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich.
4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Kujawsko-Pomorski Oddział
Okręgowy PCK dla celów niekomercyjnych zgłoszonego do konkursu filmu, w szczególności
do publicznego prezentowania oraz używania w działalności informacyjno-promocyjnej KujawskoPomorskiego Oddziału Okręgowego PCK.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych
umieszczonych w dokumentacji zgłoszeniowej w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.
6. Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska oraz nazwy
szkoły w związku z udziałem w konkursie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach
o przedmiotowym konkursie i jego wynikach oraz w związku z publikacjami i prezentacjami filmu po
zakończeniu konkursu.
Wszystkie wyżej wymienione oświadczenia i zgody potwierdzam własnoręcznym podpisem:
……………..……………….……….…………
podpis nauczyciela zgłaszającego
uczestnika/uczestników
……………..………………….…………
podpis pierwszego uczestnika

……………..………………….…………
podpis drugiego uczestnika

……………..………………….…………
podpis trzeciego uczestnika

Dodatkowo w imieniu uczniów niepełnoletnich wszystkie wyżej wymienione oświadczenia
i zgody potwierdzają własnoręcznym podpisem rodzice (prawni opiekunowie):
……………..………………….…………
podpis rodzica
(prawnego opiekuna)

……………..………………….…………
odpis rodzica
(prawnego opiekuna)
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……………..………………….…………
podpis rodzica
(prawnego opiekuna)
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IV. Klauzula informacyjna
1.

Administratorem danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w 00-561 Warszawa
przy ul. Mokotowskiej 14;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Polskim Czerwonym Krzyżu jest Pan Andrzej Antoń,
kontakt: iod@pck.org.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu na film prezentujący działalność
Polskiego Czerwonego Krzyża organizowanego przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy
PCK na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO
4. Odbiorcą danych osobowych będą:
a. organizator konkursu,
b. osoby/podmioty związane z działalnością statutową KP OO PCK.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech lat od terminu zakończenia konkursu
wskazanego w regulaminie.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia, cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W odniesieniu do danych osobowych uczestników konkursu decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestników
konkursu narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do wzięcia udziału
w konkursie.
10. Dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny i elektroniczny.
……………..……………….……….…………
podpis nauczyciela zgłaszającego
uczestnika/uczestników
……………..…….…………….…………
podpis pierwszego uczestnika

……………..………………….…………
podpis drugiego uczestnika

……………..………………….…………
podpis trzeciego uczestnika

……………..………………….…………
podpis rodzica
(prawnego opiekuna)

……………..………………….…………
odpis rodzica
(prawnego opiekuna)

……………..………………….…………
podpis rodzica
(prawnego opiekuna)

V. Metryka filmu
1. Tytuł filmu: …………………………………….……………………………………………………………………………………………
2. Czas trwania: .….…………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………., ………………………….. r.
miejscowość
data

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
Ja, niżej podpisany/a: ………………………………………………………………………… PESEL:………………………………
zamieszkały/a: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 880 t.j.) wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku
i wypowiedzi przez Polski Czerwony Krzyż (dalej: PCK) i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy (dalej: KP CEN) utrwalonych na zdjęciach oraz filmach wykonanych podczas
realizacji konkursu na film promujący działalność Polskiego Czerwonego Krzyża dla celów związanych
z bieżącą działalnością PCK oraz KP CEN, dla potrzeb komunikacji wewnętrznej, promocji konkursu,
promocji działalności PCK także po zakończeniu i rozstrzygnięciu konkursu.
Niniejsza zgoda obejmuje rozpowszechnianie przez PCK i KP CEN mojego wizerunku w formie
zdjęć cyfrowych i analogowych oraz mojego wizerunku i wypowiedzi w filmach za pośrednictwem
dowolnego medium na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, tj.: utrwalenie na jakimkolwiek nośniku papierowym lub audiowizualnym,
a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym,
w tym CD i DVD, zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach
video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego,
wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, prawo obrotu w kraju i za granicą, wypożyczanie, najem,
dzierżawa lub wymiana nośników, na których zdjęcia, film i materiał utrwalono, wprowadzenie
do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań, zapisów i wielkości
nakładów, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację
naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity lub Internetu, retransmisja filmu, sporządzanie wersji
obcojęzycznych.
Oświadczam, że zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie i obejmuje również
zgodę na podpisanie mojego wizerunku imieniem i nazwiskiem.
Przeniesienie niniejszej zgody na osobę trzecią nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką
czynność.

……………………………………………..
czytelny podpis

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy

