
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO 
„NAKRĘĆ SIĘ” 

 
 

Organizator: 
 

Centrum Kultury w Piasecznie  oraz Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 
 

  
 
 
 

Jeśli śpiewasz, malujesz, grasz na instrumencie, tańczysz, rzeźbisz, nagrywasz filmiki, 
recytujesz poezję, czy grywasz role teatralne, albo po prostu chcesz nakręcić się kreatywnie 
podczas ferii – to stwórz swój własny, oryginalny i niepowtarzalny film (nakręć się!) i zgłoś 

się do konkursu! 
Tematem przewodnim Konkursu jest EMPATIA, czyli zdolność człowieka do rozpoznawania 

myśli lub uczuć innej osoby oraz reagowania na jej myśli i uczucia odpowiednią emocją. 
Zaprezentuj empatię w ujęciu artystycznym! 

 
 

Kiedy? 
 

Konkurs rozpoczyna się 04.01.2021 i trwać będzie do 22.01.2021. 
Data rozstrzygnięcia konkursu zostanie podana na stronie www.kulturalni.pl. 

 
Dla kogo? 

 
W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Piaseczno. 

 
 

 
Warunki uczestnictwa w konkursie 

 
 Prace należy wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tvuXM9pMgkyhZ4rfzaCwMK
BUa0WjlydOjP_3NV02k9pUNVhFNFdHWUNaSUUwVEUyMjRXWkZBWTk4VC
4u 

 Praca konkursowa ma być filmem:  
• nagranym ogólnodostępnym sprzętem, tj.: kamerą, cyfrowym aparatem 

fotograficznym lub telefonem; 
• o długości maksymalnie 5 min.; 
• nagranym w orientacji poziomej. 

 Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. Praca nie może być 
zbiorowa. 



 W przypadku, gdy na filmie zarejestrowane są inne osoby, niż uczestnik konkursu, 
należy wysłać dodatkowo zgodę na rozpowszechnianie wizerunku tych osób na adres: 
nakrecsie@kulturalni.pl. Jest to warunek konieczny przyjęcia pracy do konkursu. 

 Przesłanie pracy konkursowej wiąże się z koniecznością złożenia oświadczenia – 
poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w trakcie wypełniania zgłoszenia, że 
uczestnik konkursu jest wyłącznym twórcą pracy w rozumieniu o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tejże pracy, która 
nie jest obciążona żadnymi prawami, ani roszczeniami osób trzecich. 

 Uczestnictwo w konkursie wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na utrwalenie i 
wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i informacyjne Organizatora (prace 
zamieszczone zostaną przede wszystkim na oficjalnych stronach portali 
społecznościowych) – poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w trakcie 
wypełniania zgłoszenia. 

 Zgłaszając swoją pracę do konkursu uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 
niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej 
wypowiedzeniu licencji na korzystanie z pracy dla celów promocji konkursu „Nakręć 
się” w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolnymi technikami, w tym, 
techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, 
optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, 
rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub 
upubliczniania;  

b) wprowadzania do pamięci komputera, zapisu czasowego i trwałego i 
sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacji zapisów; w zakresie obrotu – 
wprowadzanie do obrotu;  

c) najem, użyczanie, nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz 
bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity wraz z 
prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach 
kablowych; 

d) nadawanie internetowe;  
e) równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację 

telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej 
–  publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

f) w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach 
telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; 

g) wykorzystanie interaktywne, udostępnianie za pomocą mediów 
strumieniowych; 

h) publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie  w całości lub we 
fragmentach w innych publikacjach niekomercyjnych,  w tym w ramach 
kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami 
niekomercyjnymi, w tym innymi utworami;   

i) wykorzystywanie w niekomercyjnych materiałach wydawniczych w tym: 
promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części 
oraz  łączenia z innymi utworami. (art. 50 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U.2020 r., poz. 1231 t.j.), w tym 
szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową,  

j) wystawiania, udostępniania na stronie internetowej i we wszystkich 
materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich 
zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu. 



 
 

Kategorie wiekowe 
 

W konkursie mogą brać udział wszyscy, bez względu na wiek. Organizator nie przewiduje 
podziału na kategorie wiekowe. 

 
 

Jury 
 
 

 Organizator przewiduje powołanie pięcioosobowego jury. W skład jury wchodzić będą 
specjaliści z różnych dziedzin sztuki.  

 Jury wybierze i nagrodzi pięć najlepszych prac. W zależności od ilości i jakości 
nadesłanych prac, jury może przyznać nagrody dodatkowe. 

 Nagrodami będą bezpłatne vouchery na zajęcia organizowane przez Centrum Kultury w 
Piasecznie oraz nagrody rzeczowe. 

 Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne i nieodwołalne.   
 
 
 

Kryteria oceny prac 
 

 oryginalne ujęcie tematu - pomysłowość; 
 ekspresja; 
 kreatywność. 
 

 
Wyniki konkursu i nagrody: 

 
 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.kulturalni.pl. 

Dokładna data rozstrzygnięcia oraz wręczenia nagród zostanie podana w trakcie trwania 
konkursu na stronie: www.kulturalni.pl. 

 Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość 
pieniężną. 

 Informacje o sposobie odbioru nagród umieszczone zostaną na stronie: 
www.kulturalni.pl. 

 
 

 
Uwagi dodatkowe 

 
 Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  
 Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
 
 
 
 



Dane osobowe – obowiązek informacyjny: 

 Do zgłoszenia pracy na konkurs konieczne jest wyrażenie zgody przez autora pracy lub 
jego opiekunów prawnych na wykorzystanie jego danych osobowych (w tym wizerunku 
– jeżeli jest on częścią pracy) przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i 
przyznania nagrody, umieszczenia danych na materiałach publikowanych przez 
Organizatora i na stronie internetowej Organizatora oraz promocji konkursu. Uczestnik 
konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. 

 Administratorem danych osobowych autora pracy oraz jego opiekuna prawnego 
podanych w zgłoszeniu do konkursu jest Centrum Kultury w Piasecznie, z siedzibą w 
Piasecznie, przy ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno, tel. 512 129 595, email 
biuro@kulturalni.pl. 

 Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Kultury pełni Inspektor 
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej 
iod@kulturalni.pl. Pod tym adresem zgłaszać można m.in. żądania realizacji praw, o 
których mowa niżej, a także wszelkie pytania, wątpliwości bądź zastrzeżenia dotyczące 
przetwarzania danych. Jeżeli ktoś nie dysponuje dostępem do poczty elektronicznej, 
może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, pod adresem 
Centrum Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49, 05-500. 

 Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Centrum 
Kultury, w celu i w zakresie określonym przez Centrum Kultury. Inne kategorie 
odbiorców danych mogą być wskazane poniżej, oddzielnie dla poszczególnych 
czynności przetwarzania. 

 Osobie, której dane dotyczą przysługuje szereg uprawnień: prawo żądania dostępu do 
danych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 
przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w 
Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). 

 Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). 

 Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji konkursu, wyłonienia i ogłoszenia 
zwycięzców oraz opublikowania listy uczestników i zwycięzców na stronie 
internetowej Organizatora, w profilach Organizatora w mediach społecznościowych, w 
prasie, radiu i telewizji oraz w innych mediach. Podstawą prawną przetwarzania danych 
jest zgoda uczestnika konkursu lub jego opiekuna prawnego. 

 Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

 Zgodę można wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Zgodę można wycofać wysyłając 
wiadomość na adres poczty elektronicznej nakrecsie@kulturalni.pl, podając nazwę 
konkursu oraz imię i nazwisko. 

 Dane zostaną usunięte po wycofaniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub w 
terminie 1 roku od rozstrzygnięcia konkursu pod warunkiem, że nie istnieją przesłanki 
do ich dalszego przechowywania i przetwarzania np. potrzeba ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń w związku z konkursem lub potrzeba udokumentowania zgody na 
rozpowszechnianie wizerunku lub na otrzymywanie informacji o organizowanych w 
przyszłości konkursach lub innych wydarzeniach artystyczno-kulturalnych. Dane o 
laureatach mogą być przetwarzane dłużej w celu archiwalnym w interesie publicznym, 



jakim jest potrzeba utrwalenia historii działalności Organizatora, na podstawie 
uzasadnionego prawnie interesu Organizatora. 

 Rozpowszechnianie pracy zawierającej wizerunek osoby, które – na mocy ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych – wymaga uzyskania zezwolenia, odbywa się 
w oparciu o wyrażoną odrębnie zgodę osoby, której wizerunek jest uwidoczniony na 
nagraniu, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzica lub opiekuna prawnego. 
Wyrażenie zgody przez osoby uwidocznione w pracy, jest dobrowolne, ale niezbędne 
do wzięcia udziału w konkursie. 

 Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym 
czasie, ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu 
wycofania zgody. Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można wycofać wysyłając 
wiadomość na adres poczty elektronicznej nakrecsie@kulturalni.pl, podając imię i 
nazwisko uczestnika lub imię i nazwisko osoby uwidocznionej w pracy, a niebędącej 
autorem, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika również imię i nazwisko rodzica 
lub opiekuna prawnego.  

 Dane w formie wizerunku mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na 
zlecenie Organizatora m.in. usługodawcom świadczącym usługi hostingu serwisu www, 
usługodawcom świadczącym usługi informatyczne itp. w celach i w zakresie 
określonym przez Organizatora. 

 
Kontakt 

 
nakrecsie@kulturalni.pl 


