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Regulamin konkursu filmowego 

na grani NAGRANI  

w ramach projektu „RozeGRAJ Szklarską” 

ORGANIZATOR: 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 
ul. Słowackiego 13, 
58-580 Szklarska Poręba 
tel. (075)717–36–14  
 
KOORDYNATORKA KONKURSU/OSOBA KONTAKTOWA: 
Katarzyna Dyszy 
kom. 607 045 970/ 791 98 98 60 
kultura2@mok.szklarskaporeba.pl 
 

UCZESTNICTWO 

Konkurs jest otwarty i darmowy dla dzieci i młodzieży w każdym wieku, z całej Polski. Wszyscy uczestnicy i 
uczestniczki zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu.  

TEMAT – na grani NAGRANI 

Prosimy nie traktować tematu dosłownie, narażając swoje bezpieczeństwo! W konkursie chodzi nam o filmiki, w 
których bohaterowie powiedzą, dlaczego fajnie jest być w Szklarskiej Porębie (niezależnie od tego, czy się w niej 
mieszka, czy nie). Filmik można nagrać w dowolnym miejscu/ miejscach, przy zachowaniu bezpieczeństwa i 
zdrowego rozsądku. Filmy naruszające jedno bądź drugie będą dyskwalifikowane. 

KALENDARZ WYDARZEŃ 

Data otwarcia: 20.11.2021 
Data zamknięcia: 15.12.2021 
Obrady jury: 16.12.2021 
 
Powiadomienie uczestników o wynikach, rozdanie dyplomów i nagród: 18.12.2021 podczas jarmarku na 4 PERONIE 
(szczegóły wydarzenia podamy wkrótce). Osoby, które nie będą mogły dotrzeć na jarmark poinformujemy droga 
mailową bądź telefoniczną. 
 
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE/ PRZESYŁANIE PRAC 

 Zalecamy pracę w grupach, maks. wielkość grupy – 4 osoby; Jeśli ktoś woli pracować w pojedynkę, 
dopuszczamy też pracę indywidualną. 

 Każda grupa (bądź uczestnik/ uczestniczka – jeśli decydujesz się na pracę w pojedynkę) mogą wysłać na 
konkurs jeden filmik o długości minimalnej 20 sekund, a maksymalnej 60 sekund (czyli nie krótszy niż 20 
sekund, a nie dłuższy niż minuta, okej?) 
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 Filmiki należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną: 

Whatsappem: na nr 791 98 98 60 lub WeTransferem na: kultura2@szklarskaporeba.pl 

Dodatkowo, na mail kultura2@szklarskaporeba.pl każdy z uczestników/ każda z uczestniczek wysyła zgłoszenie 
na konkurs i zgodę opiekuna/ opiekunki. 

PRACA 

 Film powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu  
fotograficznego, telefonu komórkowego itp. 

 Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w Filmie nie mogą naruszać praw osób trzecich,  
a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.  

 Grafiki i materiały video wykorzystane w Filmie nie mogą naruszać praw osób trzecich,  
a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.  

 O zakwalifikowaniu Filmu do Konkursu decyduje Organizator. 
 Filmy konkursowe mogą zostać wyemitowane na stronie internetowej Organizatora  

oaz na jego profilu fb. 
 Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs Filmów  

zawierających treści sprzeczne z prawem lub przyjętymi dobrymi obyczajami. Nie mogą to być treści 
kogokolwiek ośmieszające, rasistowskie, ksenofobiczne, homofobiczne itp. 

 
JURY OCENIAJĄCE FILMIKI: 
Paweł Popłoński 
Joanna Kopacz-Czerniawska 
Monika Krakowska 
Katarzyna Dyszy 

 

 
Członkowie Jury Konkursu przy ocenie filmów wezmą pod uwagę następujące kryteria:  
1) zgodność tematu Filmu z tematyką Konkursu;  
2) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na Film;  
3) wartość artystyczną Filmu;  
 
NAGRODY 
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa oraz świeżutki egzemplarz gry planszowej „CzaroDzieje” 
powstałej w ramach projektu „RozeGRAJ Szklarską”. Akcja gry dzieje się w Szklarskiej Porębie i jej bliskich okolicach, 
występują w niej postaci wprost ze szklarskoporębskich legend. Utrudniać bądź ułatwiać graczom życie będą 
potwory, bestie i stworki z „Bestiariuszy Jeleniogórskich" Tomasza Szyrwiela. 

Dodatkowo jury wytypuje jeden zwycięski filmik. Zwycięska grupa/ osoba otrzyma za to w nagrodę: 

 kartę podarunkową do salonu Empik o wartości 400 złotych (w przypadku pracy grupowej, nagroda będzie 
do podziału między członków/ członkinie grupy i zostanie wręczona kapitanowi/ kapitance przy jego/ jej 
deklaracji, że podzieli ją sprawiedliwie między pozostałe osoby) 
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 talon na seans filmowy w szklarskoporębskim „Kinie za rogiem”, które rusza już w przyszłym roku! (w 
przypadku pracy grupowej, każdy z członków/ każda z członkiń grupy otrzyma talon na seans dla siebie z 
osobą towarzyszącą) 
 

DANE OSOBOWE  
Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania 
obowiązków związanych z Konkursem. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 
administratorem danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).  
Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w 
obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz 
niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.  
2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury Sportu i 
Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych w Rozporządzeniu 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).  
3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:  
iodo@mok.szklarskaporeb.pl.  
4. Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w 
celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w 
szczególności w celu komunikacji z Laureatami.  
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik/przedstawiciel 
ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu.  
6. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach 
Konkursu.  
7. Dane Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.  
8. Dane osobowe Uczestników oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników po ich wykorzystaniu w celu 
przeprowadzenia Konkursu, zostaną usunięte w terminie miesiąca od ukończenia konkursu, z wyjątkiem imion i 
nazwisk Laureatów. 


