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REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO 

„POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI” 

  

I.       Cel konkursu: 

Nadrzędnym celem konkursu jest promowanie idei Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.  

Krótkie filmy powinny pokazać młodym ludziom, że mogą aktywnie uczestniczyć w życiu Miasta 

i kreować jego budżet. Poznańska młodzież może wziąć udział w Poznańskim Budżecie 

Obywatelskim nie tylko oddając głos na zaproponowane projekty, lecz może sama zgłaszać swoje 

pomysły do realizacji.  

Młodzi ludzie to najbardziej aktywni i najbardziej kreatywni mieszkańcy Miasta, to właśnie oni 

muszą się dowiedzieć, że poprzez PBO mają realny wpływ na to, co dzieje się w ich bezpośrednim 

otoczeniu. 

Temat konkursu „Poznański Budżet Obywatelski” jest bardzo szeroki. Otwiera wiele możliwości 

interpretacyjnych i pobudza do kreatywnego podejścia do tematu. 

II.    Organizator konkursu: 

1.  Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania (zwany dalej Organizatorem). 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

z terenu Miasta Poznania (zwanymi dalej Uczestnikami). 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia pracowników, przedstawicieli ani członków rodziny Organizatora. 

IV.  Zasady Konkursu: 

1. Zadaniem uczniów jest nagrać krótki film (max 5 minut)o tematyce Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego, ze szczególnym zaakcentowaniem projektów, które już zostały zrealizowane 

w poprzednich edycjach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.  
2. Konkurs oceniany jest łącznie dla obu kategorii wiekowych - gimnazjaliści i uczniowie 

szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Konkurs jest rozgrywany drużynowo (2 do 4 członków w drużynie). W skład drużyny mogą 

wchodzić tylko uczniowie aktualnie uczęszczający do szkoły. 
4. Każda drużyna może przesłać maksymalnie 1 Pracę konkursową. 
5. Każda drużyna uczestniczy w konkursie pod kierunkiem nauczyciela (ten sam nauczyciel 

może być opiekunem kilku drużyn z danej szkoły). 
6. Zgłoszenia drużyny do konkursu dokonuje tylko nauczyciel – opiekun. 
7. Wymogi techniczne: 

-    udźwiękowiony materiał filmowy (animacja, film) wykonany przy użyciu 

ogólnodostępnego oprogramowania multimedialnego  

-    czas trwania animacji/filmu – nie dłuższy niż 5 minut,  
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-    dozwolone formaty plików: avi, mov, mp4, wmv 

-    w przypadku użycia nietypowych kodeków należy je dołączyć do pracy nagrywając na 

nośniku z materiałem, 

- forma dostarczenia materiału filmowego płyta lub pendrive 

     8.       Każda nadesłana praca winna zawierać następujące dane: 

-        Tytuł pracy 

- Imię i nazwisko autorów 

- Nazwę szkoły wraz z adresem, klasę  oraz dane do kontaktu. 

-     Wiek 

-      Zgodę rodziców na wzięcie udziału w Konkursie 

- Zgodę rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich) lub uczestnika 

pełnoletniego Konkursu na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy  

z sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.833) 

- Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych oraz ich dane kontaktowe w 

przypadku osób niepełnoletnich (adres e-mail i telefon) 

9. Pracę konkursową należy przesłać na adres Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, plac 

Kolegiacki 17, 61-841 Poznań lub drogą elektroniczną na adres: pbo@um.poznan.pl. 

10. Termin składania prac konkursowych upływa 9 października 2017 r. 

11. W konkursie udziału nie będą brały prace, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe 

dane, lub wpłynęły do Organizatora po terminie.   

12. W konkursie nie będą brały udziału prace, naruszające obowiązujące przepisy prawa, prawa 

osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia. 

13. Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich 

praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.  

14. Nadesłanie pracy konkursowej wykorzystującej wizerunek osób, równoznaczne będzie z 

oświadczeniem Uczestników, iż wszystkie osoby tam widniejące wyraziły zgodę na jej 

publikowanie i publiczną ekspozycję. 

15.  Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły  

z przyczyn od niego niezależnych. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego na skutek 

okoliczności niezależnych od niego. 

18. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu Organizator powoła 

trzyosobowe jury. 
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19. Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów: oryginalność, kreatywność, 

poprawność merytoryczna, zaangażowanie i samodzielność w wykonywaniu pracy. 

20. Spośród wszystkich nadesłanych Prac konkursowych jury nagrodzi 2 prace. 

21. Decyzja jury co do wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

22. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 27 października 2017 r. Zwycięzcy (a w 

przypadku Uczestników niepełnoletnich ich rodzice/opiekunowie prawni) Konkursu zostaną 

poinformowani o wygranej drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu konkursowym 

adres e-mail. Organizator zastrzega sobie również możliwość skorzystania z innych form 

powiadomienia zwycięzców. 

23. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

24. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

V. Nagrody: 

1. Jury konkursu przyzna dwie ufundowane przez Organizatora nagrody główne: 

- pierwsze miejsce – nagroda pieniężna dla każdego z członków drużyny  

w wysokości 1667,00 zł oraz nagroda dla szkoły, która zgłosiła drużynę  

w wysokości 3000 zł, 

- drugie miejsce – nagroda pieniężna dla każdego z członków drużyny  

w wysokości 1111,00 zł oraz nagroda dla szkoły, która zgłosiła drużynę  

w wysokości 2000 zł. 

2. Organizator konkursu zobowiązuje się do przekazania Zwycięzcom nagród nie później niż 

do 30 listopada 2017 r. Nagrody zostaną przekazane w formie przelewu na konto Uczestnika 

(w przypadku uczestników niepełnoletnich lub nie posiadających konta - na konto 

rodziców/prawnych opiekunów) oraz na konto szkoły. 

3. Z uwagi na obowiązek uregulowania podatku od otrzymanej nagrody, Organizator 

ureguluje kwestie podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych tj. pobierze od przyznanej nagrody 10% podatku 

zryczałtowanego. 

4. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

5. Zwycięzca (uczeń, rodzic/prawny opiekun, szkoła) oświadcza, iż nagrody ufundowane przez 

Organizatora przeznaczone zostaną na cel edukacyjny (np. kurs języka obcego). 

6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu lub jego 

rodzicem/opiekunem prawnym w ciągu 7 dni roboczych od przesłania wiadomości nagroda 

pozostaje do dyspozycji Organizatora.  
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VI. Postępowanie reklamacyjne: 

1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od dnia oficjalnego 

ogłoszenia wyników Konkursu. Za dzień oficjalnego ogłoszenia wyników uznaje się dzień 

ogłoszenia wyników Konkursu na stronie: www.um.poznan.pl. Organizator zastrzega sobie 

możliwość ogłoszenia wyników również w innych, administrowanych przez siebie serwisach 

internetowych. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą 

rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.  

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika a w przypadku 

Uczestników niepełnoletnich także dane personalne rodzica/opiekuna prawnego (imię, 

nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym) oraz przyczynę 

reklamacji, treść żądania reklamacyjnego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.  

3. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres Organizatora – z dopiskiem na 

kopercie: „Konkurs filmowy: Poznański Budżet Obywatelski”.  

4. Organizator powoła komisję wewnętrzną, której zadaniem będzie przeprowadzenie 

ewentualnych procedur reklamacyjnych. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają 

jakimkolwiek odwołaniom czy dalszym zaskarżeniom.  

5. Odpowiedź Organizatora na reklamację zostanie wysłana listem poleconym najpóźniej 14 

dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.  

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie: 

 
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne  

i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej Pracy konkursowej. Nadesłana Praca 

konkursowa nie będzie naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób 

trzecich. W przypadku, gdy wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanej Pracy 

konkursowej narusza prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik 

zobowiązany będzie do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, 

jakie poniesie lub może ponieść z tego tytułu Organizator Konkursu lub osoby trzecie oraz do 

zaspokojenia wszelkich prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących 

Organizatorowi lub osobom trzecim.  

2. Organizator zastrzega, że w chwili wydania nagrody Zwycięzcy nabywa (bez dodatkowego 

wynagrodzenia) autorskie prawa majątkowego do jego Pracy konkursowej oraz prawo do 

wykonywania praw zależnych do opracowań Pracy konkursowej. Prawa, o których mowa  
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w zdaniu poprzedzającym, będą nieograniczone czasowo i terytorialnie i będą obejmować 

następujące pola eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy konkursowej – wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy Pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę konkursową 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej w sposób inny niż określony w pkt. 2) 

powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

3. Organizatorowi przysługuje prawo do wykorzystania nagrodzonej Pracy konkursowej  

w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz na jej wykorzystywanie w celach 

promocyjnych i marketingowych Organizatora.  

4. Z chwilą wydania nagrody Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich 

praw osobistych do Pracy konkursowej oraz upoważnia do ich wykonywania Organizatora,  

w tym decydowania o pierwszym udostępnieniu Pracy konkursowej publiczności.  

5. W przypadku stwierdzenia wad prawnych nadesłanej Pracy konkursowej, zwłaszcza 

naruszenia praw autorskich osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo 

odrzucenia zgłoszonej odpowiedzi konkursowej – a w przypadku ujawnienia tego faktu po 

ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagrody – do anulowania swojej decyzji i żądania zwrotu 

nagrody oraz ujawnienia informacji o zaistniałym fakcie.  

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora (lub inne podmioty na zlecenie Organizatora i wyłącznie w celach określonych 

w niniejszym Regulaminie) danych osobowych Uczestnika zawartych w Zgłoszeniu w celu 

realizacji Konkursu oraz wydania nagród w Konkursie. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, a Uczestnik ma prawo do 

wglądu w treść swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Uczestnik 

przyjmuje do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych jest Organizator.  

7. Przystępując do Konkursu, Uczestnik w przypadku przyznania nagrody wyraża zgodę na 

publikację swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, wieku oraz nadesłanej 

Pracy konkursowej na wszelkich stronach internetowych według wyboru Organizatora, w 

szczególności na stronach: www.budzet.um.poznan.pl oraz www.poznan.pl.  
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VII. Postanowienia końcowe: 

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.budzet.um.poznan.pl.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez 

Organizatora. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był 

ogłoszony Regulamin.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania 

przyczyny. Ogłoszenie odwołania Konkursu zostanie opublikowane w taki sam sposób, w jaki 

był ogłoszony Regulamin.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie Prac 

konkursowych spowodowane problemami technicznymi nie leżącymi po stronie 

Organizatora.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 


