
Regulamin konkursu na krótki film o Dzielnicy Niedobczyce  

pt. „Niedobczyce – dzielnica movie”  

I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach, ul. Barbary 23, 

Rybnik 44-270.  

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych amatorskich filmów, których tematyka 

związana jest z dzielnicą Niedobczyce, a także wzmocnienie świadomości mieszkańców 

dzielnicy (w szczególności młodzieży) w zakresie m. in. historii, architektury i życia na 

familokach, pobudzanie kreatywności i wyobraźni artystycznej, rozwijanie pasji. 

III. PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest nakręcony za pomocą telefonu komórkowego filmik o długości 

min. 30 sekund, max. 10 minut. 

2. Film musi zawierać w sobie elementy pozwalające na jednoznaczne powiązanie go  

z dzielnicą Niedobczyce (tj. np. architektura, historia czy lokalna społeczność). Prace 

konkursowe powinny pokazywać walory dzielnicy. Uczestnicy mogą w swoich filmach 

pokazać, jak Niedobczyce ich inspirują, czym przyciągają. Mile widziane będą wspomnienia  

o historii i tradycjach dzielnicy.  

3. Organizator oczekuje od autorów pomysłowych filmów, które w ciekawy sposób pokażą 

specyfikę, niepowtarzalność i wyjątkowość Niedobczyc.  

4. Film może przyjąć dowolną formę, np. relacji, opowieści, wywiadu lub inną. 

5. Autor zobowiązuje się pozyskać zgodę na publikację wizerunku od osób występujących/ 

wypowiadających się w filmie. 

5. Filmy powinny być przekazane na nośniku CD, DVD.  

7. Do konkursu nie dopuszcza się filmów:  

 naruszających prawa autorskie innych podmiotów, 

 naruszających godność ludzką, 

 raniących przekonania religijne,  

 zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, 

 sprzyjających zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie 

środowiska.  

IV. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Może wziąć w nim udział każdy zainteresowany mieszkaniec 

Miasta Rybnika. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatora, członkowie 

ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu 

konkursu.  

3. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. 



4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jeden film. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na końcu lub początku każdego filmu 

biorącego udział w konkursie planszy z logami dzielnicy Niedobczyce i Domu Kultury  

w Rybniku – Niedobczycach oraz wszelkich niezbędnych do prezentacji filmu informacji. 

VI. NADSYŁANIE PRAC  

1. Prace konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik  

nr 1 do regulaminu) należy dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 10. 08. 2018 r. na adres: Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach,  

ul. Barbary 23, 44-270 Rybnik.  

2. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można uzyskać w sekretariacie Domu 

Kultury, pod numerem telefonu 32 433 10 65/ 66 i za pośrednictwem poczty email 

dkniedobczyce@poczta.onet.pl.  

3. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę lub 

kuriera filmów zgłaszanych na konkurs.  

4. Przekazane filmy nie podlegają zwrotowi. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe pozostaną 

zarchiwizowane w siedzibie organizatora. 

VII. JURY 

1. Organizator powoła skład Jury z uwzględnieniem osób uznanych za autorytety w zakresie 

szeroko pojętej kultury i znajomości dzielnicy Niedobczyce.  

2. Jury dokona oceny prac konkursowych na podstawie pomysłowość, wykonania 

technicznego, a także sposobu ukazania charakteru dzielnicy.  

3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.  

VIII. DYSKWALIFIKACJA 

1. Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli:  

 dotrze do siedziby organizatora po terminie określonym w Regulaminie.  

 nie spełni wymogów regulaminu konkursu.  

IX. NAGRODY 

1. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani przez organizatora nagrodami: 

I miejsce: 750 zł, 

II miejsce: 300 zł, 

III miejsce: 200 zł,  

a także nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsora oraz dyplomami. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. 

mailto:dkniedobczyce@poczta.onet.pl


3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 31. 08. 2018 r. na stronie internetowej 

organizatora pod adresem www.dkniedobczyce.pl oraz w mediach społecznościowych 

(Facebook). Informacje o laureatach konkursu zostaną przekazane do lokalnych mediów.  

4. Przekazanie nagród Laureatom Konkursu nastąpi w czasie plenerowego wydarzenia, 

będącego częścią obchodów jubileuszu 800-lecia dzielnicy Niedobczyce w dniu  

14. 09. 2018 r. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane publiczności w czasie mini pokazów 

filmowych podczas obchodów ww. jubileuszu.  

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UDZIELENIA LICENCJI 

1. Uczestnicy konkursu upoważniają organizatora, (udzielają licencji) na zasadzie 

niewyłączności, do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do konkursu 

filmami, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo.  

2. Na podstawie udzielonej licencji organizator może: utrwalać zapis filmu we wszystkich 

dostępnych formach (fotografia, audio, wideo), publicznie odtwarzać w całości lub częściowo, 

kopiować i zapisywać na swoich nośnikach danych. 

6. Uczestnicy konkursu upoważniają organizatora do wykorzystywania zgłoszonych filmów  

w całości lub częściowo do celów promocyjnych.  

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na konkurs oświadcza, że:  

 akceptuje niniejszy regulamin, 

 jest autorem nadesłanej pracy, 

 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz,  

w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów 

konkursu w Internecie oraz w informacjach prasowych.  

2.  Ogłoszenie o konkursie wraz z niniejszym regulamin oraz kartą zgłoszenia są dostępne na 

stronie internetowej organizatora, pod adresem www.dkniedobczyce.pl. 

3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany  

w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dkniedobczyce.pl/
http://www.dkniedobczyce.pl/


Załącznik nr 1 do Regulamin konkursu na krótki film o dzielnicy Niedobczyce  

pt. „Niedobczyce – dzielnica movie”  

KARTA UCZESTNIKA 

Informacje o uczestniku konkursu:  

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………...... 

Adres:……………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia: …………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy lub e-mail: ……………………………………………………….……  

Tytuł zgłoszonego do konkursu filmu:………………………………………………………… 

Długość filmu:………………………………………………………………………………….. 

Format:…………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczenia:  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.  

Upoważniam organizatora (udzielam licencji) na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego 

korzystania i rozporządzania zgłoszonym do konkursu filmem w sposób nieograniczony 

terytorialnie i czasowo.  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych 

w związaku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym upublicznianie mojego 

wizerunku (zdjęć) oraz wykorzystywanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

działań informacyjnych i promocyjnych Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach na jego 

terenie i poza nim, a także w Internecie. 

Proszę o przekazanie ewentualnej nagrody głównej na konto bankowe numer 

………………………………………………………………………………………..…............. 

Oświadczam, że posiadaczem niniejszego konta bankowego jest ………………...…… 

………………………………………………………………………….………………………..  

 

Data i podpis uczestnika konkursu  

 

Niniejszym jako rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu, który nie ukończył 18 roku życia 

wyrażam zgodę na uczestnictwo ……………………………………………………………  

w konkursie na konkursu na krótki film o dzielnicy Niedobczyce pt. „Niedobczyce – dzielnica 

movie”. 

 

        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


