Załącznik do Zarządzenia nr 223/2021
Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
z 15 września 2021 roku

REGULAMIN KONKURSU
na reportaż filmowy i literacki
pt. „Wspólnota a różnorodność - na przykładzie skarżyskiej tkanki społecznej”

I. ORGANIZATOR I CELE KONKURSU

1. Organizatorem konkursu na reportaż filmowy i literacki pt. „Wspólnota a różnorodność - na przykładzie
skarżyskiej tkanki społecznej” jest Gmina Skarżysko-Kamienna.
2.

Celem konkursu jest ukazanie różnorodności miasta Skarżysko-Kamienna oraz więzi wspólnotowych
łączących różne grupy społeczne i mniejszości, a także budowanie postaw tolerancji i akceptacji różnorodności,
zwalczanie stereotypów oraz poszerzanie wiedzy o Skarżysku-Kamiennej.

II. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest dla osób pełnoletnich i odbywa się w dwóch kategoriach:
kategoria I – reportaż filmowy
kategoria II – reportaż literacki
2.

Udział w konkursie jest dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy
konkursowej oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego według załącznika do niniejszego regulaminu.
Każdy z uczestników może dostarczyć prace konkursowe w każdej z dwóch kategorii lub wyłącznie w jednej
wybranej. Na wyniki konkursu nie ma wpływu to, w ilu kategoriach uczestnik konkursu składa prace. Każda z
kategorii konkursu posiada własny system oceniania prac. Każdy z uczestników konkursu może wykonać
tylko 1 pracę w każdej z kategorii o tematyce zgodnej z celami konkursu.

3.

Uczestnicy konkursu przygotowują reportaż filmowy lub reportaż literacki związany tematycznie z konkursem,
spełniający wymogi reportażu jako gatunku. Prace przesłane na konkurs muszą być pracami własnymi,
wcześniej niepublikowanymi oraz nienagradzanymi w innych konkursach.

4.

Każda praca powinna być dostarczona w kopercie opatrzonej godłem lub pseudonimem. Praca filmowa
powinna być dostarczona na nośniku CD. Dane osobowe (imię, nazwisko, dokładny adres z kodem
pocztowym, telefon, e-mail) oraz oświadczenia stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu powinny
zostać umieszczone w zamkniętej kopercie oznaczonej tym samym godłem lub pseudonimem, co koperta z
płytą oraz dostarczone wraz z pracą konkursową.

5. Uczestnik konkursu z chwilą dostarczenia pracy konkursowej przenosi na organizatora prawo do korzystania z
pracy oraz prawo do rozporządzania prawem do korzystania z pracy bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych. Przeniesienie obejmuje następujące pola eksploatacji: a) utrwalanie jakąkolwiek techniką,

zwłaszcza cyfrową, w jakimkolwiek systemie; b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności
cyfrową, w jakimkolwiek systemie, w tym także wprowadzanie do pamięci komputera; c) wprowadzanie
zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu; d) najem i użyczenie egzemplarzy; e) rozpowszechnianie

w

całości lub we fragmentach w sieci informatycznej; f) publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a zwłaszcza w sieciach
informatycznych

oraz

w

ramach

dowolnych

usług

telekomunikacyjnych,

m.in.

DSL/ADSL;

g)

rozpowszechnianie w ramach usług telefonii komórkowej, zwłaszcza WAP; h) prawo do udzielania
zezwolenia na rozpowszechnianie pracy w postaci opracowania; i) prawo do udzielania zezwolenia na
wykorzystanie fragmentów pracy w celach promocyjnych i merchandisingu.
6.

Organizator konkursu nie zwraca dostarczonych prac.

7. Nadesłanie na konkurs reportaży, w których znajdują się wizerunki osób, jest równoznaczne z posiadaniem
przez autora pracy zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku tych osób oraz wszelkich czynności
związanych z konkursem w zakresie opisanym w regulaminie konkursu przy zachowaniu zasad określonych w
przepisach o ochronie danych osobowych.

8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wady prawne zgłoszonych reportaży, w szczególności polegające na
naruszeniu praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych oraz praw do wizerunku.

III. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC
1.

Konkurs odbędzie się w terminie od 16 września do 12 listopada 2021 r.

2.

Ostateczną datą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi jest 12 listopada 2021 r. O dacie złożenia
pracy decydować będzie data stempla pocztowego.

3.

Prace można przesyłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
ul. Generała Władysława Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna
z dopiskiem „Konkurs filmowy”
lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1.

Ocena nadesłanych prac należy do jury, w skład którego wejdą osoby wybrane przez organizatora.

2.

O wyborze laureata spośród autorów prac spełniających regulaminowe warunki konkursu w obydwu
kategoriach decyduje wartość dzieła oraz zgodność tematyczna pracy z nazwą i celami konkursu. Jury
konkursu jest w tej ocenie całkowicie niezależne.

3.

Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

4.

W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
kategoria I – nagroda główna o wartości 500 zł oraz wyróżnienia i dyplomy,
kategoria II – nagroda główna o wartości 500 zł oraz wyróżnienia i dyplomy.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią 2021 r. w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
Skarżyska-Kamiennej www.um.skarzysko.pl.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem twórczości
osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu nie są niczym ograniczone ani nie naruszają praw
osób trzecich.

3.

Każdy z autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora podanych danych osobowych dla celów
konkursowych i marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych).

4.

Autor pracy konkursowej oświadcza, że uzyskał zgody osób, których wizerunek został utrwalony w pracy
konkursowej.

5.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania konkursu.

6.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród i do zmiany terminów
rozstrzygnięcia konkursu, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.um.skarzysko.pl.

7.

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.um.skarzysko.pl.

OŚWIADCZENIA
Zgodnie z treścią art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016
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 osobowych),
dobrowolnie wyrażam zgodę na udostępnianie przez Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej moich danych osobowych
oraz nieodpłatne, nieograniczone czasowo utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w formie fotografii,
filmów lub nagrań wykonywanych podczas wręczania nagród bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania na
potrzeby działalności promocyjno-informacyjnej prowadzonej przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej za
pośrednictwem mediów oraz strony internetowej www.um.skarzysko.pl

………………………………………………….…………………………………………

imię i nazwisko uczestnika

Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku za pośrednictwem
dobrowolnego medium na wszystkich polach eksploatacji-zgodnie z art..81 ust.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn.4.02.1994r.
Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego
wykorzystania zdjęć z moim wizerunkiem, także w przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za
pośrednictwem technik cyfrowych.

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

data i czytelny podpis

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, że :
1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
2) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
a.dulemba@um.skarzysko.pl
3) Podanie danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne, niepodanie danych uniemożliwi udział w
konkursie
4) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wynikającym z organizacji konkursu pt. „Wspólnota a
różnorodność-na podstawie skarżyskiej tkanki społecznej”-na podst.art.6 ust.1 lit.c RODO
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a wizerunek utrwalony podczas jego
przebiegu będzie udostępniony na stronach Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w celach dokumentowania
działalności instytucji
5) Odbiorcami danych osobowych będą członkowie komisji konkursowej oceniającej prace oraz inne podmioty
współpracujące z administratorem w zakresie świadczonych usług
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej
7) Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie

Załącznik do regulaminu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
udziału w konkursie na reportaż filmowy i literacki
pt. „Wspólnota, a różnorodność – na przykładzie skarżyskiej tkanki społecznej”
Imię i Nazwisko ......................................................................... .........................................................................................................................

Adres zamieszkania ......................................................................... ...............................................................................................................
Numer telefonu do bezpośredniego kontaktu ......................................................................... ..............................................
Zgłaszam udział do konkursu na reportaż filmowy i literacki pt. „Wspólnota a różnorodność – na przykładzie
skarżyskiej tkanki społecznej” w kategorii:
reportaż filmowy
reportaż literacki
Tytuł zgłoszonej pracy ......................................... ......................................................................... ...............................................................
Oświadczam, że zapoznałam/-em się i akceptuję regulamin konkursu na reportaż filmowy i literacki pt. „Wspólnota a
różnorodność – na przykładzie skarżyskiej tkanki społecznej”
Oświadczam, że jestem autorem pracy zgłoszonej do konkursu i posiadam autorskie prawa majątkowe do niej.
Oświadczam, że bezpłatnie, nieodwołalnie i niezależnie od żadnych warunków, bez prawa wypowiedzenia lub
cofnięcia, bez żadnych ograniczeń, w tym czasowych, terytorialnych i ilościowych, przenoszę na organizatora autorskie
prawa majątkowe do wykorzystania nagrodzonego i wyróżnionego reportażu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1062).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym
na potrzeby wzięcia udziału w konkursie oraz nieodpłatne, nieograniczone czasowo utrwalanie i rozpowszechnianie
mojego wizerunku przez organizatora (w formie fotografii, filmów w celach związanych z przeprowadzeniem
konkursu.
Oświadczam, że wszystkie osoby, których wizerunek został wykorzystany w pracy przesłanej na konkurs wyraziły
zgodę na ich publiczne udostępnienie oraz wykorzystywanie ich wizerunków w zakresie określonym regulaminem
konkursu.
Oświadczam, ze zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych w ramach
konkursu na reportaż filmowy i literacki pt.”Wspólnota, a różnorodność – na przykładzie skarżyskiej tkanki
społecznej”

Czytelny podpis:

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

Załącznik do Regulaminu konkursu na reportaż filmowy i literacki
pt. „Wspólnota a różnorodność - na przykładzie skarżyskiej tkanki społecznej”

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w ramach konkursu na reportaż filmowy i literacki
pt. „Wspólnota, a różnorodność – na przykładzie skarżyskiej tkanki społecznej”
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu,
w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z
regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej (dane adresowe: 26110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18).

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych drogą elektroniczną (inspektor@um.skarzysko.pl) lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO oraz
regulaminu konkursu na reportaż filmowy i literacki pt. „Wspólnota a różnorodność – na przykładzie skarżyskiej
tkanki społecznej” - w celu wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.
Administrator danych informuje, że w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, czyli na podstawie art. 6 ust.
1 pkt f) RODO, dane osobowe Zgłaszającego będą również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami z tytułu wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych – do czasu aż te
roszczenia się przedawnią.

4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z
2018 r. poz. 217) oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Urzędzie Miasta w
Skarżysku - Kamiennej.

5.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych (uczestnika), żądania ich sprostowania
lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

6.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO – na adres
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7.

Podanie danych zawartych w KARCIE ZGŁOSZENIA

nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem

uczestnictwa konkursie organizowanym przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

8.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, za wyjątkiem
podmiotów uczestniczących w procedurze nadania i wręczenia odznaczeń.

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

