
IV TURNIEJ SOŁECTW GMINY GOWARCZÓW

 REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY 
FILM PROMOCYJNY SOŁECTW GMINY GOWARCZÓW 

I ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Gmina Gowarczów  Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w 
Gowarczowie.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stworzenie filmiku promującego walory danego sołectwa.
2. Czas trwania filmu do 5 minut
3. Czas trwania konkursu: od 20 lipca 2021 do 13 sierpnia 2021
4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród: 15 sierpnia
5. Pula nagród wynosi 1500 zł

III CELE KONKURSU
1. Upowszechnianie wiedzy na temat środowiska i lokalnej historii.
2. Angażowanie mieszkańców gminy do twórczych działań.
3. Promocja najciekawszych miejsc na terenie gminy.

IV PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie filmiku za pomocą dowolnego urządzenia, w 
dowolnej technice, który w sposób oryginalny, kreatywny, ciekawy i przyciągający uwagę odbiorcy 
będzie promował i podkreślał sołeckie walory na tle Gminy Gowarczów.

V UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Gowarczów.
2. Każde sołectwo może zgłosić do konkursu jeden filmik.
3. Uczestnicy konkursu przygotowują prace indywidualnie lub w grupach.
4. Nagranie materiału filmowego w danym sołectwie nadzoruje sołtys bądź osoby przez niego 
wyznaczone.
5. Filmik z danego sołectwa powinien zawierać treści promujące sołectwo oraz inne ważne dla 
mieszkańców aspekty będące charakterystyczne dla Gminy Gowarczów.

VI WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnik konkursu/ sołectwo może zgłosić jeden filmik.
2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna
z normami obyczajowymi.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw 
autorskich, osobistych i majątkowych do spotu oraz, że praca konkursowa nie narusza praw osób 
trzecich.
4. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z 
prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora oraz miejscowości zamieszkania, w 
celach promocyjno-marketingowych, stosownie do potrzeb organizatora, między innymi na stronie 
internetowej organizatora.



5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami 
prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej 
prezentacji lub jeżeli zostaną  zidentyfikowane jakiejkolwiek uchybienia wobec niniejszego 
Regulaminu.
6. Prace należy składać osobiście na nośniku CD/DVD/ pendrive w  Centrum Kultury i Aktywności
Lokalnej w Gowarczowie, plac XX-lecia 25 , lub przesłać drogą mailową na adres ckial@onet.pl z 
dopiskiem „IV TURNIEJ SOŁECTW” do 13 sierpnia 2021 roku, wraz z załącznikami 1 i 2

VII KRYTERIA OCENY
1. Podczas oceny prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę:
a) Staranność wykonanego filmiku
b) Ilość osób biorących udział w tworzeniu filmiku
c) Pomysłowość, kreatywność, innowacyjność, unikalność
2. Praca konkursowa nie może naruszać praw i ób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna 
z normami obyczajowymi.

VIII OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 
1. Prezentacja filmików i wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas wydarzenie plenerowego 
organizowanego  15 sierpnia przy Szkole Podstawowej w Gowarczowie.
2. Wyboru laureatów Konkursu dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 
2. Decyzje Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane prace są wiążące i ostateczne (od werdyktu 
nie przysługuje odwołanie).
3. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach Konkursu oraz zaproszeni na uroczyste wręczenie 
nagród podczas podczas wydarzenie plenerowego organizowanego  15 sierpnia przy Szkole 
Podstawowej w Gowarczowie

IX PRAWA AUTORSKIE 
1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i 
nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie i w 
prezentacji, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w 
sposób określony w Regulaminie.
2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów/prezentacji zgodnie z 
niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie 
filmów/prezentacji na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego 
udostępniania.
3. Nadesłane na Konkurs pliki filmów i prezentacji przechodzą nieodpłatnie na własność 
Organizatora i nie będą zwracane autorom.

X ZMIANY REGULAMINU
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz wyłącznej interpretacji
jego zapisów.  

mailto:ckial@onet.pl


Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY AUTORA FILMU
W IV TURNIEJU SOŁECTW GMINY GOWARCZÓW

SOŁECTWO

Imię i nazwisko autora/autorów filmu:

Tytuł filmu:

Czas trwania:

Wiek
(w przypadku osób niepełnoletnich)

Adres:

Tel kontaktowy

e-mail 

1. Oświadczam,że posiadam pełne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego filmiku. Autor oświadcza, że jest 
właścicielem praw do filmu nie obciążonych prawami autorskimi osób trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność z 
tytułu ewentualnych roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich i osobistych.
2. Zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję  wszelkie jego postanowienia.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych osoby 
nieletniej……………………………………………., której jestem opiekunem * przez Organizatora Konkursu  w celach 
wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami). Poprzez przekazanie filmu na Konkurs, nieodpłatnie 
przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których 
mowa w  art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z2006 r., Nr 90, 
poz 631 z późniejszymi zmianami)

……………………………...
Data i podpis rodzica 
lub prawnego opiekuna/opiekunki 
(w przypadku osób niepełnoletnich)

……………………
Data i podpis autora/ów filmu



Załącznik nr 2

DLA UCZESTNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W FILMIE W RAMACH 
 IV TURNIEJU SOŁECTW GMINY GOWARCZÓW

1. Wyrażam zgodę na udział mojej osoby / mojego dziecka 
………………………………………………………………………………………………………..(imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………..(nt telefonu)
w Konkursie IV Turnieju Sołectw Gminy Gowarczów

2. Zapoznałem/ąm się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

3. . Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych osoby 
nieletniej……………………………………………., której jestem opiekunem * przez Organizatora 
Konkursu  w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi 
zmianami). Poprzez przekazanie filmu na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na Organizatora 
wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których 
mowa w  art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z2006 r., Nr 90, poz 631 z późniejszymi zmianami)

4. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku/ osoby nieletniej 
………………………………………. której jestem opiekunem* przez Organizatora Konkursu  w 
celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami). 
Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń finansowych związanych z w/w 
publikacjami. 

……………………….……………………
Data i podpis  uczestnika/ opiekunów


