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Regulamin Konkursu Filmowego  

Ostry Kieł Wampira 
 
 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin konkursu filmowego „OSTRY KIEŁ WAMPIRA” zwany dalej 
„Konkursem”, określa warunki i zasady Konkursu na film – horror, zwany dalej 
„Utworem”. 

 
2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. 

Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance zwana dalej „Organizatorem”. 
Sponsorami głównymi konkursu są firmy Vilmax Artur Malenta oraz Loft Home 
Wiesław Lachowicz. 

 
3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 
 

4. Do głównych celów Konkursu należy wyzwalanie artystycznych i organizacyjnych 
działań, pośród różnych grup wiekowych, jakie wiążą się  z powstawaniem filmu, 
który jest środkiem wyrazu emocji i ekspresji. Zachęcanie do poszukiwania 
różnorodnych form i technik pomocny w tworzeniu filmu spełniającego wymogi 
Regulaminu. 

 
 
 

II ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 
 

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” jest osoba pełnoletnia – 
twórca indywidualny bądź osoba reprezentująca zespół twórców. W skład 
zespołu mogą wchodzić osoby niepełnoletnie. 
 

3. Uczestnik podejmuje działania w ramach Konkursu w imieniu zespołu bądź 
własnym po uzyskaniu upoważnień opiekunów prawnych wszystkich członków 
zespołu do korzystania z Utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach 
eksploatacji. Uczestnik, w zakresie w jakim nie nabył stosownych uprawnień, 
działa w imieniu uprawnionych w oparciu o stosowne upoważnienia lub zgody
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III WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ UTWÓR 
 

1. W Konkursie oceniane będą Utwory. 
 

2. Uczestnik może zgłosić jeden Utwór. 
 

3. Czas trwania Utworu nie może przekroczyć 30 minut. Utwory trwające powyżej 
30 minut nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 
 

4. Utwór powinien być zapisany w formie cyfrowej. 
 

5. Utwór może być filmem aktorskim, animowanym, eksperymentalnym, 
wykorzystującym wszelkie dostępne techniki wizualne. 
 

6. Muzyka, efekty dźwiękowe, grafiki i materiały wideo wykorzystane w Utworze nie 
mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane 
obciążają Uczestnika. 
 

7. Utwór musi być opisany według schematu: tytuł filmu, imię i nazwisko Uczestnika. 
 

8. O zakwalifikowaniu Utworu decyduje Organizator. 
 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i emisji wybranych Utworów        
w internecie, środkach masowego przekazu i w trakcie wydarzeń kulturalnych. 

 

10. Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych 
Uczestnika, w szczególności do oznaczenia Utworu jego nazwiskiem. 
 

11. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie 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 nie zakwalifikowanych do Konkursu. 
 

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia  
lub zniszczenia źle zabezpieczonych Utworów oraz problemy techniczne 
związane z transmisją danych.
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IV WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

 
1) dostarczenie Utworu zgodnie z wymogami Regulaminu, określonymi  

w rozdziale III Regulaminu; 
 

2) dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia i Oświadczenia, 
zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu. 

 
2. Regulamin oraz wzór Karty zgłoszenia i Oświadczenia dostępne są na stronie 

internetowej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny  
w Trzciance, znajdującej się pod adresem https://bpick.trzcianka.pl/. 
 

3. Nadesłanie Utworu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszenia  
i Oświadczeniem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 

4. Utwór należy złożyć osobiście w Centrum Integracji Społecznej, Plac Pocztowy 
25, 64-980 Trzcianka, bądź przesłać kurierem / pocztą na wskazany adres,  
lub przesłać mailowo na adres tdk@trzcianka.com.pl (pliki powyżej 15 MB 
prosimy przesyłać za pomocą popularnych usług sieciowych: WeTransfer, 
Dropbox, Google Drive itp.), z dopiskiem Konkurs filmowy „ OSTRY KIEŁ 
WAMPIRA”. 
 

5. Termin składania Utworu upływa z dniem 2 czerwca 2023 r. (o zachowaniu 
terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do Centrum 
Integracji Społecznej w Trzciance). 
 

6. Koszty przesyłki ponosi Uczestnik. 
 

V WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE 
 

1. 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. 

 
2. 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. 
 

3. 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.
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VI JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY 

 
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, 

powołanego przez Organizatora. 
 

2. Każdy Utwór zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie. 
 

3. W skład Jury Konkursu wejdą przedstawiciele Organizatora. 
 

4. Członkowie Jury Konkursu przed przystąpieniem do oceny Utworów wybiorą  
ze swego grona przewodniczącego. 
 

5. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie Utworów wezmą pod uwagę następujące 
kryteria: 

 
1) zgodność tematu Utworu z tematyką Konkursu; 

 
2) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na Utwór; 

 
3) wartość merytoryczną Utworu; 

 
4) wartość artystyczną Utworu; 

 
5) wartość techniczną Utworu. 
 

6. Jury Konkursu dokona oceny Utworów oraz rozstrzygnięcia Konkursu nie później 
niż do dnia 7 lipca 2023 roku. 
 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora,  
pod adresem: https://bpick.trzcianka.pl. Laureaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie lub mailowo o miejscu i terminie wręczenia nagród / wyróżnień. 
 

8. Jury Konkursu, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 5, przyzna nagrody 
finansowe tj. 1 nagrodę główną w wysokości 3000 zł oraz dwa wyróżnienia  
po 1000 zł każde. 
 

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

10. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród/wyróżnień.
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VII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem 
danych osobowych udostępnionych w deklaracji uczestnictwa  w  Konkursie  
jest  Biblioteka  Publiczna  i  Centrum  Kultury   im. Kazimiery Iłłakowiczówny  
w Trzciance z siedzibą przy ul. Sikorskiego 22. 

 
2. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Jarosław Wieczorek, e-mail: 

bibliotekatrzcianka@op.pl; tel. (67) 216-33-59. 
 

3. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika i opiekuna, PESEL, adres,  
tel. kontaktowy), wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu. 
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne  
i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania. 

 
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez 

Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie 
niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych 
z realizacją zadania. 

 
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów 

promocyjnych i statystycznych BPiCK w Trzciance. 
 

6. Wizerunek może być umieszczany w gablotach i innych miejscach do tego 
przeznaczonych na terenie Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny w Trzciance oraz mediach, stronie internetowej i portalach 
społecznościowych Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny w Trzciance. 
 

7. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 

8. Podanie danych osobowych przez uczestników Konkursu jest wymagane  
dla prawidłowej realizacji Konkursu. 
 

9. W oparciu o dane osobowe uczestników Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania  
w rozumieniu RODO.
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VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Centrum Integracji 

Społecznej w Trzciance tel. 67 216 20 16, mail: tdk@trzcianka.com.pl 
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu  
oraz pozostałych terminów, a także prawo do publikowania Utworów w całości  
lub we fragmentach, w materiałach prasowych, w wydawnictwach 
okolicznościowych, internecie lub w inny sposób. 

 
3. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora,  

a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 
 

4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i niewyłonienia 
Laureatów. 
 

5. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za Utwór emitowany  
w mediach zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem 
możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu. 
 

7. Warunkiem otrzymania nagrody/wyróżnienia jest osobiste odebranie  
przez Uczestnika wraz z min. jednym członkiem zespołu, nagrody w miejscu 
i czasie wskazanym przez Organizatora. W przypadku nieodebrania osobistego 
nagrody/wyróżnienia przechodzi ona/ono na kolejnego uczestnika wskazanego 
przez jury Konkursu.
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 
I. Autor, autorzy, nazwa zespołu/grupy twórczej: 

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

II.  Dane: imię i nazwisko Uczestnika 

 
........................................................................................................................................ 
 
telefon kontaktowy do Uczestnika 
 
........................................................................................................................................ 
 
adres e-mail Uczestnika 
 
........................................................................................................................................ 
 
imiona i nazwiska członków 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
III. Tytuł utworu 

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

OŚWIADCZENIE 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie 
internetowej https://bpick.trzcianka.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. „OSTRY KIEŁ WAMPIRA” 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. 
 

3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu. i z dniem ogłoszenia 
wyników Konkursu, udzielam nieodpłatnie zgody organizatorowi do korzystania z utworu  
i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji. 
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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. 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  
DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy,  
że administratorem   danych osobowych udostępnionych w deklaracji uczestnictwa w Konkursie 
jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance z siedzibą 
przy ul. Sikorskiego 22. 
 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Jarosław Wieczorek, e-mail: bibliotekatrzcianka@op.pl; 
tel. (67) 216-33-59. 
 

3. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
(imię i nazwisko uczestnika i opiekuna, PESEL, adres, tel. kontaktowy), wyłącznie dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji Konkursu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych  
jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania. 
 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora  
na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
Administratora danych osobowych związanych z realizacją zadania. 
 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów promocyjnych  
i statystycznych BPiCK w Trzciance. 
 

6. Wizerunek może być umieszczany w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych  
na terenie Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance  
oraz mediach, stronie internetowej i portalach społecznościowych Biblioteki Publicznej i Centrum 
Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance. 
 

7. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo  
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

8. Podanie danych osobowych przez uczestników Konkursu jest wymagane dla prawidłowej 
realizacji Konkursu. 
 

9. W oparciu o dane osobowe uczestników Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

 
 
 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS UCZESTNIKA 


