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REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO 
pt. „Spot dla Mazur” 

 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest:  

a. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich  
ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko  
tel. +48 87 428 04 90  
fax +48 87 428 04 91  
e-mail: fundacja@jeziora.com.pl  
www.jeziora.com.pl  
 

b. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i 
zobowiązaniem się do ich przestrzegania.  

c. Spot dla Mazur to konkurs dla mieszkańców powiatu giżyckiego, mrągowskiego, piskiego, 
kętrzyńskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego oraz Gminy Świętajno (powiat szczycieński) 
zakładający nagranie  max. 120  sekund filmu mającego promować zachowanie czystości 
jezior przez ich użytkowników i/lub odpowiedniego zachowania się na jeziorach  

 

3. Nadesłane w konkursie filmy zostaną ocenione przez komisją konkursową powołaną przez 
FOWJM.  
4. Komisja konkursowa oceni kryteria formalne nadesłanych prac. 

a) Długość nagrania. 

b) zgodność tematu utworu z tematyką Konkursu;  
c) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na utworu;  
d) wartość merytoryczną utworu; 
e) wartość artystyczną utworu;  
f) wartość techniczną utworu. 
Łącznie komisja konkursowa może przyznać 30 pkt. Za spełnienie kryteriów a-f.  
Niespełnienie kryterium „a” i/lub „b”- powoduje odrzucenie nagrania z powodów 
formalnych. 

5. Ocena komisji stanowi 30% oceny pracy konkursowej.  
6. Po ocenie komisji wybrane nagrania zostaną umieszczone na FB Fundacji lub Stronie Fundacji 
gdzie odbędzie się głosowanie internautów na poszczególne filmy. Zgodnie z liczbą głosów 
internautów, spotom zostanie przyporządkowana następująca liczba punktów: 

• 1 miejsce – 70 pkt 

• 2 miejsce 65 pkt 

• 3 miejsce 60 pkt 

• 4 miejsce 55 pkt 

• 5 miejsce 50 pkt 

• 6 miejsce 45 pkt 

6. Konkursu zostanie rozstrzygnięty nie później niż do dnia 30 lipca 2021 roku.  
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.jeziora.com.pl do dnia 30 lipca 2021 r. 
Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o miejscu i terminie wręczenia 
nagród/wyróżnień.  
8. Jury Konkursu, biorąc pod uwagę kryteria konkursu, przyzna nagrody tj. 1 nagrodę główną 
(emisja spotu)  oraz dwa wyróżnienia.  
9. Nagrodą główną w konkursie Spot dla Mazur jest emisja spotu w jednej z lokalnych telewizji.  

10. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.  

http://www.jeziora.com.pl/
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11. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród/wyróżnień. 
12. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w 
Konkursie zgłoszone w ramach zespołu Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora ich 
danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 z 
późniejszymi zmianami) 
 
 

II. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ UTWÓR 
1. W Konkursie oceniane będą utwory. 
2. Uczestnik do Konkursu może zgłosić jeden utwór.  
3. Czas trwania utworu nie może przekroczyć 120 sekund. Utwory trwające powyżej 120 sekund 
nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.  
4. Utwór powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu 
fotograficznego, telefonu komórkowego itp., i zapisany na płycie DVD lub pamięci USB. 
5. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a 
ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.  
6. Grafiki i materiały video wykorzystane w utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a 
ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.  
7. Płyta/Pamięć USB z utworem musi być opisana według schematu: tytuł filmu oraz imię i 
nazwisko Uczestnika Konkursu.  
8. O zakwalifikowaniu utworu do Konkursu decyduje Organizator.  
9. Utwory nagrodzone w Konkursie mogą zostać wyemitowane na stronie internetowej 
Organizatora i w mediach.  
10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych utworów także na innych 
stronach internetowych.  
11. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs utworów 
zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści 
pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, propagujące piractwo fonograficzne, 
komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkie inne, podobne 
w treści i działaniu materiały.  
12. Organizator nie odsyła utworów zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym utworów 
zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do Konkursu.  
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 
zabezpieczonych utworów zgłaszanych na Konkurs 
 
 

III. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE 
Uczestnik zgłaszając utwór do Konkursu oświadcza, że:  
1) ma pełne prawo do rozporządzania utworem zgłoszonym do Konkursu, które nie jest 
ograniczone na rzecz osób trzecich; 
2) osoby utrwalone w utworze, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na 
publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie. 
3) Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z utworem 
zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób 
trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby 
małoletniej.  
4) Uczestnik oświadcza, że utwór nie brał udziału w innych konkursach.  
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5) Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż nieodpłatnie wyraża zgodę na 
nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora utworem 
na wszystkich polach eksploatacji. 
  

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie wypełnionego zgłoszenia zawierające 
zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych, klauzuli zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, zgody na wykorzystanie i udostępnienie nadesłanej pracy. – Załącznik nr 1 
UWAGA! Kartę zgłoszeniową należy przesłać wraz z pracami, w kopercie z dopiskiem „Konkurs Spot 
dla Mazur – zgłoszenia”.  
2. Termin składania prac mija 30.06.2021 r o godz. 15.30 - liczy się data wpływu do Fundacji.  

3. Prace należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Fundacji Ochrony Wielkich Jezior 
Mazurskich ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko, w kopercie z dopiskiem: „Konkurs Spot dla Mazur”.  

4. Prace muszą być złożone na nośniku CD lub USB ( nośniki nadesłane/dostarczone w konkursie nie 
będą  podlegały zwrotowi). Nie przewiduje się możliwości składania prac w formie online. 

5.  Przy nadsyłaniu prac pocztą prosimy o odpowiednie ich zabezpieczenie, tak aby nie doszło do 
uszkodzeń podczas transportu.  

6. W konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy instytucji organizujących i ich rodziny.  

7. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Konkurs filmowy pt. „Spot dla Mazur” 

 
 
 
Imię i nazwisko uczestnika:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tytuł pracy………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
 
Tel. kontaktowy …………………………………………………………………………….………………………………………………………………..……… 
 
 
Akceptuję Regulamin konkursu  oraz wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie praw autorskich do nadesłanej 
pracy i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów konkursu. 
 
 
Miejscowość, data …………………………………………….. 
 
 
 

Czytelny podpis  
 

.......................................................................................................... 
 

 
 
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie Filmowym „Spot dla Mazur” osoby niepełnoletniej 
 
Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………… oświadczam iż wyrażam zgodę na udział w Konkursie 
Filmowym „Spot dla Mazurs” małoletniego……………………………………………………………………… 
 

Data i Czytelny podpis  
 

.......................................................................................................... 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej 
www.jeziora.com.pl i akceptuję jego postanowienia. Posiadam również stosowne zgody osób trzecich – w 
tym przedstawicieli ustawowych członków zespołu – które są niezbędne do wywiązywania się z Regulaminu 
Konkursu.  
 

2. Oświadczam, że posiadam upoważnienia opiekunów prawnych wszystkich członków zespołu do korzystania 
i rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji oraz do zgłoszenia go do Konkursu filmowego 
pn. „Spot dla Mazu”r oraz, że zgłoszony przeze mnie Utwór nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, 
ani przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń 
związanych ze zgłoszonym Utworem. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich 
do zgłoszonego przeze mnie utworu, jak i naruszenie nim bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
zostanie on wykluczony z Konkursu.  
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3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na spot filmowy promujący 
bezpieczny sposób zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą pn. ”Spot dla Mazur” – w 
szczególności, z dniem ogłoszenia wyników Konkursu, udzielam nieodpłatnie zgody organizatorowi do 
korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji.  
 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zawartych w Karcie 
Zgłoszeniowej dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z 
Regulaminem Konkursu, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu. 
  

5. Oświadczam, że osoby utrwalone w utworze, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę 
na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie. 

 
 


