Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu na film promujący Miasto Bełchatów
BEŁCHATÓW ART
I CHARAKTERYSTYKA KONKURSU
Rok 2018 to czas kiedy świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Radośnie
powracamy do historii naszego kraju pamiętając jednocześnie o tym, że każde miasto ma swoją
niepowtarzalną przeszłość. Dla miasta Bełchatowa jest to również szczególny okres, gdyż tuż przed
odzyskaniem przez Polskę wolności Bełchatów postulował o przywrócenie, odebranych prawie 50 lat
wcześniej, praw miejskich. Już pierwsze miesiące tuż po odzyskaniu niepodległości były dla
bełchatowian podwójnie szczęśliwe, gdyż radość z odzyskania wolności przeplatała się z dobrymi
wieściami o podjęciu uchwały dotyczącej wyodrębnienia miasta Bełchatów, które ostatecznie prawa
miejskie odzyskało w 1926r. Z historią Bełchatowa nierozerwalnie związany jest herb przedstawiający
Adama i Ewę. W tym szczególnym roku zapraszamy do udziału w konkursie BEŁCHATÓW ART, którego
ideą jest przedstawienie, w dowolnej interpretacji siedmiu słów: ADAM – EWA – RAJ – JABŁKO –
BEŁCHATÓW – MAŁA OJCZYZNA, poprzez nakręcenie 60 sekundowego filmu promującego Bełchatów.
Uczestnicy mają dowolność w doborze i łączeniu różnego rodzaju mediów, jakie wykorzystają w swych
pracach, mogą to być np. zdjęcia, animacja, muzyka, lektor, grafika.
II ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Bełchatowa, adres Urząd Miasta Bełchatowa,
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
2. Organizator wyznacza Wydział ds. Promocji, Kultury i Sportu jako komórkę odpowiedzialną za
przeprowadzenie Konkursu.
3. Wydział Promocji, Kultury i Sportu mieści się w Urzędzie Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki
15), pokój nr 215, tel. 44/ 733 51 63, 44/ 733 51 62, e-mail: promocja@um.belchatow.pl
i w dalszej treści zwany jest Biurem Organizatora.
III CELE KONKURSU
1. Uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Promocja miasta Bełchatowa.
3. Popularyzacja treści patriotycznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.
IV UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich osób powyżej 15 roku życia.
2. Filmy zgłaszane do Konkursu mogą być nadsyłane w formie zgłoszenia indywidualnego przez
osoby fizyczne lub w formie zgłoszenia zespołowego, przy czym zespół nie może być większy
niż 3 osoby.
3. Warunkiem udziału osób niepełnoletnich w konkursie jest dołączenie do dokumentacji

zgłoszeniowej wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
V ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Każdy autor lub zespół autorski może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę filmów.
2. Zgłaszany film nie może trwać dłużej niż 60 sekund (1 minuta). Może być wykonany w dowolnej
technice, jednak musi mieć formę pliku cyfrowego.
3. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:
1) nagrany na płytę CD, DVD lub pamięć przenośną (USB Pendrive) film zgłoszony do
Konkursu,
2) wypełnione załączniki do niniejszego regulaminu:
a) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 lub 2),
b) oświadczenie dla osób pełnoletnich (załącznik nr 3),
c) oświadczenie dla osób niepełnoletnich (załącznik nr 4).
4. Do Konkursu nie będą dopuszczone filmy, których treść w jakikolwiek sposób narusza godność
ludzką i jest sprzeczna z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
VI TERMINY
1. Zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r.
2. Zgłoszenie można wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400
Bełchatów lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach pracy Urzędu Miasta
Bełchatowa. Na przesyłce należy umieścić napis „Konkurs: Bełchatów Art”.
3. Za datę złożenia zgłoszenia do Konkursu uważa się datę wpływu kompletnej dokumentacji do
siedziby Organizatora.
4. Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Miasta Bełchatowa po dniu 24 sierpnia 2018 r., nie będą
rozpatrywane.
5. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia filmów, zgłaszanych do Konkursu, które powstały
podczas doręczenia przez pocztę, kuriera lub osobiście.
VII ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU
1. Jury konkursu składa się 4 osób tj. przewodniczący jury, dwóch członków oraz sekretarz.
2. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne za I, II i III miejsce.
3. Jury Konkursu może dodatkowo przyznać wyróżnienia.
4. Nagroda przyznana zespołowi autorskiemu traktowana jest jako jedna i nie podlega
zwielokrotnieniu. Podział nagrody następuje w równych częściach pomiędzy wszystkich członków
nagrodzonego zespołu.
5. Jury Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród lub innym ich podziale.
6.

Decyzja Jury jest ostateczna.

7.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż dnia 14 września 2018 r.

8.

Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej.

9.

Autorzy nagrodzonych filmów otrzymają indywidualne powiadomienia o terminie i miejscu
uroczystego wręczenia nagród. Informacja ta zostanie również opublikowana na stronie
internetowej Urzędu Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl.
VIII PRAWA AUTORSKIE

1. Każdy autor, składając film konkursowy, oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa
autorskie do zgłoszonej pracy.
2. Z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu, laureat nagrodzonego filmu przeniesie na Organizatora Konkursu
całość praw autorskich do filmu/filmów, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na
wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili rozstrzygnięcia konkursu, a w szczególności:
a. rozpowszechniania filmu określoną metodą i w dowolnej ilości celem promocji Miasta
Bełchatowa, w tym: techniką drukarską, poligraficzną, cyfrową w formie druków, plansz,
plakatów, ogłoszeń, bannerów itp. oraz w zakresie publicznego wykonywania, wystawienia,
wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, jak i reemitowania, a także publicznego
udostępniania filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet lub innych mediach
elektronicznych i nieelektronicznych,
b. używanie i korzystanie z filmu w celach związanych z promocją i reklamą Miasta Bełchatowa,
w dowolny sposób,
c. wprowadzanie do pamięci komputera (serwera), utrwalanie, zwielokrotnianie i wprowadzanie
do obrotu filmu na nośnikach optycznych, magnetycznych i innych cyfrowych,
d. włączenia części lub całości filmu do utworu multimedialnego lub programu komputerowego,
e. wprowadzanie do obrotu utrwaleń filmu, w tym utrwaleń w formie plików komputerowych
zachowanych w dowolnych formatach,
f.

digitalizacji filmu, dokonywania obróbki cyfrowej i montażu oraz dostosowania do formatów
zgodnych z wykorzystaniem, również w ramach sieci komputerowej Internet lub innych
programach multimedialnych,

g. jednocześnie, laureat udzieli prawa do przeniesienia w całości lub w części na dowolne
podmioty praw lub obowiązków wynikających z powyższego.
3. Laureat Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia praw autorskich do filmu w formie pisemnej
umowy. Nagroda pieniężna zostanie przekazana po podpisaniu umowy przez Organizatora
i laureata.
4. Laureat Konkursu nie będzie dochodził żadnych roszczeń finansowych z tytułu publikacji
i rozpowszechniania filmu przez Organizatora na podstawie podpisanej umowy.
IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 informuję, że przetwarzając dane osobowe uczestników Ogólnopolskiego Konkursu na
film promujący Miasto Bełchatów BEŁCHATÓW ART:
1. Administratorem

danych

osobowych

uczestnika

jest

Miasto

Bełchatów

z

siedzibą

w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na
adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta
Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą
elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)
(ePUAP)

na

elektroniczną

skrzynkę

podawczą

na

adres:

iod@um.belchatow.pl,
/umbelchatow/UM

lub

/umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400
Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w celu promocji Miasta
Bełchatowa i uczestniczenia w Ogólnopolskim Konkursie na film promujący Miasto Bełchatów
BEŁCHATÓW ART. Przetwarzanie danych uczestnika konkursu odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą lub zgody opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych
swojego dziecka/podopiecznego.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych równoznaczne jest
z brakiem możliwości uczestniczenia w Ogólnopolskim Konkursie na film promujący Miasto
Bełchatów BEŁCHATÓW ART.
6. Odbiorcą danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu mogą być (tzw. podmioty
przetwarzające) na podstawie umów powierzenia danych osobowych lub na podstawie
udzielonych zgód osób których dane dotyczą. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane
organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Przetwarzanie
danych przez organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych
mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.
7. Dane

osobowe

uczestnika

będą

przechowywane

przez

okres

wynikający

z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów.
8. W związku z przetwarzaniem danych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu na film promujący
Miasto Bełchatów BEŁCHATÓW ART, przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści swoich
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo usunięcia przetwarzanych danych
osobowych.
9. Uczestnikowi Ogólnopolskiego Konkursu na film promujący Miasto Bełchatów BEŁCHATÓW ART
przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

10. Uczestnikowi Ogólnopolskiego Konkursu na film promujący Miasto Bełchatów BEŁCHATÓW ART
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza
przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679.
11. Dane osobowe uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu na film promujący Miasto Bełchatów
BEŁCHATÓW ART nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik akceptuje warunki zawarte w niniejszym
regulaminie.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszystkie filmy zgłoszone do Konkursu pozostają w archiwum Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad przeprowadzenia konkursu w przypadku
wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie informował
uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.belchatow.pl.
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy – indywidulany
2. Formularz zgłoszeniowy – zespołowy
3. Oświadczenie dla osoby dorosłej
4. Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej

