REGULAMIN KONKURSU
„Warto mieszkać w Zgorzelcu, bo…”
I.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na film
promocyjny o mieście Zgorzelec „Warto mieszkać w Zgorzelcu, bo…” (zwany dalej
konkursem).
2. Organizatorem Konkursu na film promocyjny miasta Zgorzelec „Warto mieszkać
w Zgorzelcu, bo…” jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

II.

Przedmiot konkursu i tematyka filmu
1. Przedmiotem Konkursu jest realizacja filmu o długości do 90 sekund (dalej: film)
pokazującego miasto Zgorzelec w nieszablonowy i nowatorski sposób oraz
wyróżnienie ich autorów.
2. Tematyka filmu: interpretacja hasła konkursowego „Warto mieszkać w Zgorzelcu,
bo…”. Uczestnicy będą mogli pokazać, jak miasto ich inspiruje, czym przyciąga i co
sprawia, że czują się w nim dobrze.
3. Organizator oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich filmów, które
w oryginalny sposób ukażą walory, specyfikę, niepowtarzalność i wyjątkowość miasta
oraz potencjał jego społeczności – mieszkańców, uczniów i działaczy różnych
środowisk.
4. Film może być zapisem chwili, ciekawej sytuacji lub zabawnej historii, nakręcony
spontanicznie lub aranżowany.
5. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem strony internetowej
zgorzelec.eu
6. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
a) pierwszy etap konkursu: zgłaszanie prac konkursowych,
b) drugi etap konkursu: wybór laureatów konkursu przez komisję konkursową oraz
w drodze głosowania przez Internet.
7. Pierwszy etap rozpoczyna się 5.02.2018r., a ostateczną datą przekazania filmu
Organizatorowi jest 16.04.2018 r.
8. Spośród wszystkich filmów zgłoszonych do konkursu w pierwszym etapie wyłoniony
zostanie w głosowaniu internetowym „Film Internautów” na zasadzie największej
ilości głosów.
9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 10.05.2018 r.

III.

Cel konkursu
1. Celem Konkursu jest:
a) promocja miasta Zgorzelec,
b) upowszechnianie amatorskiej twórczości filmowej,
c) zaangażowanie i aktywizacja mieszkańców,
d) wyłonienie najlepszych filmów oddających oryginalny charakter i klimat Zgorzelca,
e) pokazanie interesujących/atrakcyjnych miejsc w Zgorzelcu – obiekty kulturalne,
obiekty rekreacyjne i sportowe, natury, architektury, wydarzeń.
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IV.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mieszkająca na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni
opiekunowie. W przypadku osób niepełnoletnich do Karty zgłoszenia (załącznik nr 1
do regulaminu) należy dołączyć Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
(załącznik nr 2 do regulaminu). Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego
opiekuna jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.
2. W Konkursie uczestniczyć mogą zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy.
3. Do Konkursu mogą być zgłoszone filmy, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) są przeznaczone do publikacji w Internecie,
b) promują miasto Zgorzelec.
4. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii, zgłaszając jeden film.
5. Uczestnicy konkursu podzieleni są na trzy grupy konkursowe:
a) młodzież: 13-18 lat
b) family (rodzice/opiekunowie + dzieci do 18 lat)
c) open (grupa otwarta - powyżej 18 lat).
6. Spośród wszystkich nadesłanych prac do konkursu zostanie również utworzona
czwarta grupa – film internautów, gdzie zwycięzca zostanie wyłoniony drogą
głosowania internetowego.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora,
członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Konkursu.
8. Film zgłoszony do Konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne:
a) format zapisu: MOV, MP4, AVI, MPG
b) maksymalny czas trwania: do 90 sekund
c) film może być nakręcony: kamerą cyfrową, telefonem komórkowym, aparatem
fotograficznym.
9. W celu zachowania anonimowości i obiektywizmu podczas głosowania, filmy nie
mogą zawierać informacji o twórcach.

V.

Zgłaszanie filmów
1. Dozwolone są dwa sposoby przesyłania prac:
a) poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres e-mailowy:
konkurs@zgorzelec.com z dopiskiem w tytule wiadomości: Konkurs „Warto
mieszkać w Zgorzelcu, bo…”
b) przesłanie lub dostarczenie pracy osobiście na nośniku zewnętrznym (płyta
CD/DVD) na adres Organizatora z adnotacją na kopercie: Konkurs ” Warto
mieszkać w Zgorzelcu, bo…”
Urząd Miasta Zgorzelec
Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą
ul. Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec
W obu przypadkach należy przesłać wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną kartę
zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu, dostępna na stronie zgorzelec.eu).
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UWAGA! Należy wybrać tylko jeden sposób przesyłania filmów. Prosimy nie przesyłać
filmów zarówno poprzez pocztę elektroniczną, jak i na tradycyjnych nośnikach.
2. Koszty dostarczenia filmów do Organizatora pokrywa podmiot zgłaszający udział
w Konkursie.
3. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
4. Nośnik oraz okładka każdego filmu muszą być opisane w następujący sposób:
imię nazwisko, grupa konkursowa.
5. W żadnym przypadku zgłoszony film nie może mieć wad prawnych,
a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.
6. Udział w Konkursie oznacza nieodpłatne przekazanie Organizatorowi praw
autorskich, do działań reklamowych i marketingowych, które są z nim związane.
Do przesłanych filmów należy dołączyć:
a) wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1)
b) zgodę na udział osoby niepełnoletniej (formularz załącznik nr 2).
W przypadku osoby niepełnoletniej powyższe zgody podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
7. O dacie przekazania filmu Organizatorowi decydować będzie data stempla
pocztowego lub data wysłania wiadomości e-mail. Filmy złożone po
wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu.
8. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczenia
przez pocztę lub kuriera filmów zgłaszanych do Konkursu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość
doręczenia przez pocztę lub kuriera filmów i listów wysyłanych w imieniu
Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym Konkursem.
10. Filmy przesłane bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
(i oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w grupie konkursowej młodzież)
oraz nie spełniające wymagań technicznych zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych.
11. Uczestnicy Konkursu upoważniają Organizatora do nieodpłatnego korzystania
i rozporządzania zgłoszonymi do konkursu pracami (filmami), w sposób
nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień
na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (zapisu) we wszystkich
dostępnych formach (fotografia, audio, wideo) zwielokrotnienia na wszelkich
nośnikach dźwięku i obrazu – wprowadzania do pamięci komputera –
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego
odtwarzania, publicznego wyświetlania, nadawania bezprzewodowego,
przewodowego, satelitarnego, oraz reemisji i retransmisji, każdorazowo
w kontekście ich związku z Konkursem.
Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania dorobkiem
Konkursu.
12. Uczestnik, zgłaszając film na Konkurs, jest zobowiązany do złożenia pisemnego
oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do filmu,
które zawiera Karta zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu).
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13. Uczestnik 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.
14. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w Konkursie prosimy
kierować na adres: konkurs@zgorzelec.com

VI.

Rodzaj i wysokość nagród
1. Grupa młodzież:
a) nagroda główna - nagroda pieniężna o wartości 3000,00 zł
b) nagroda dodatkowa - nagroda pieniężna o wartości 500,00 zł
2. Grupa family:
a) nagroda główna - nagroda pieniężna o wartości 3000,00 zł
b) nagroda dodatkowa - nagroda pieniężna o wartości 500,00 zł
3. Grupa open:
a) nagroda główna - nagroda pieniężna o wartości 3000,00 zł
b) nagroda dodatkowa - nagroda pieniężna o wartości 500,00 zł
4. Grupa film internautów:
a) nagroda główna - nagroda pieniężna o wartości 3000,00 zł
b) nagroda dodatkowa - nagroda pieniężna o wartości 500,00 zł

VII.

Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Ocena nadesłanych prac w grupach: młodzież, family i open, będzie należeć
do niezależnego Jury. W skład Jury wejdą osoby powołane przez Organizatora.
2. Decyzja zostanie podjęta na podstawie subiektywnych odczuć Komisji Konkursowej nie wymaga uzasadnienia, jest ostateczna i niepodważalna, a od tej decyzji nie
przysługuje odwołanie.
3. Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom, których zgłoszone filmy najlepiej
oddadzą temat Konkursu i jednocześnie będą reprezentować najwyższą wartość
artystyczną i/lub historyczną.
4. Grupa - film internautów, będzie należeć do oceny Internautów. Zwycięży film, który
otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym, które rozpocznie się
23.04.2018 r. i potrwa do 6.05.2018 r. Na tej podstawie zostanie wyłoniony Zwycięzca.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju. Prawo do Nagrody nie
może być przeniesione na osobę trzecią.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 10.05.2018 r. na stronie internetowej Urzędu
Miasta zgorzelec.eu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni dodatkowo o wynikach
pocztą elektroniczną (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym) lub telefonicznie.
7. Organizator Konkursu oświadcza, iż nagroda zostanie wydana zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
8. Obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród w Konkursie
leży po stronie Laureata Konkursu zgodnie z art.30 ust. 1 pkt. 2 i art. 41 ust.7 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Laureat Konkursu wyraża zgodę
na potrącenie z wygranej nagrody pieniężnej należnego podatku dochodowego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) przez Organizatora Konkursu.
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Organizator odprowadzi tę kwotę zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi
na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego. W celu realizacji przez
Organizatora określonego w zdaniu poprzednim zobowiązania Zwycięzca prześle
Organizatorowi
w
terminie
do
7
dni
od
dnia
powiadomienia
go o przyznaniu Nagrody dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej (imię,
nazwisko, adres zameldowania, numer i seria dowodu osobistego, nr PESEL).
9. Zwycięzca Nagrody przed jej przekazaniem, będzie zobowiązany do zawarcia
z Organizatorem w formie pisemnej odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw
majątkowych do filmu wraz z ew. utworem i/lub fotografią zawartą w danym
zgłoszeniu konkursowym (załącznik nr 3).
VIII.

Zapewnienie prawidłowości prowadzenia Konkursu
1. W celu zapewnienia prawidłowości prowadzenia Konkursu Organizator powołał
minimum 3-osobową Komisję Konkursową.
2. Do zakresu obowiązków Komisji Konkursowej należy:
a) kontrola prawidłowości przebiegu prowadzenia Konkursu,
b) wybór Zwycięzcy Konkursu,
c) nadzór nad ogłoszeniem wyników oraz poinformowaniem Zwycięzcy.

IX.

Unieważnienie konkursu lub grupy konkursowej
1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu lub grupy konkursowej
w przypadkach:
a) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
b) gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,
c) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.
Postanowienie końcowe
1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin oraz załączniki do regulaminu są dostępne na stronie Urzędu
Miasta Zgorzelec - zgorzelec.eu
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie
trwania
konkursu,
poprzez
oświadczenie
wysłane
na
adres
e-mail:
konkurs@zgorzelec.com
5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2017 r. poz.88, 379, 1089,1909)
i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych
do tej ustawy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka
zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach
organizator będzie informować na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec
zgorzelec.eu

X.
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