
 

 

            
 

Regulamin konkursu filmowego 
„Filmowanie z Łydynią” 

 
TEMAT i CELE KONKURSU 

 
§ 1 

 
Konkurs związany jest z obchodami 55-lecia Kina „Łydynia” w Ciechanowie. 
  
 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
 

§ 2 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 
Konopnickiej w Ciechanowie. 
 

2. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Starosty Ciechanowskiego- Joanny 
Potockiej- Rak. 

 
3. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie powiatu ciechanowskiego i trwa 

od 01 października 2021r.  do 15 listopada 2021 r. 
 

4. W konkursie nie ma ograniczen  wiekowych. 
 

5.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwo ch kategoriach: 
 
a) instytucje (szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe i inne sformalizowane 

grupy) 
b) osoby fizyczne. 

 
6. Informacje o Konkursie są publikowane na stronie internetowej: www.pckisz.pl 
7. Zadaniem uczestniko w konkursu jest nagranie filmu promującego Kino „Łydynia”          w 

Ciechanowie. 
 

§ 3 
 
1. Przesłanie pracy konkursowej jest ro wnoznaczne z wyraz eniem zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu. W przypadku 
uczestniko w, kto rzy nie ukon czyli 18. roku z ycia, zgodę wyraz ają ich opiekunowie prawni. 
Osobom wyraz ającym zgodę przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do 
ich poprawienia, a takz e ewentualnego usunięcia. 

 
2. Udział w Konkursie oraz podanie przez uczestniko w danych osobowych (imię, nazwisko, 

data urodzenia, adres e-mail, telefon) są całkowicie dobrowolne. 
 

http://www.pckisz.pl/


 

3. Praca musi byc  przesłana na jednym nos niku (płyta CD, pendrive) w formacie mp4. Moz e on 
ro wniez  zostac  udostępniony poprzez transfer danych (Dysk Google, Weetransfer).  

 
4. Nadesłany film moz e zostac  nakręcony dowolnym urządzeniem (kamerą, telefonem 

komo rkowym, smart fonem itp.). 
 
5. Montaz  filmo w, obro bka techniczna, dobo r muzyki, forma, tres c , narracja itp., stanowią 

wyraz artystyczny autoro w, kto rzy mają pełną dowolnos c  w ich doborze. 
 

§ 4 
 

1. Praca konkursowa – aby spełnic  wymogi formalne – musi miec  formę od 1 -5  
minutowego filmiku, nagranego dowolnym sprzętem i dowolną metodą. Do filmu musi 
byc  dołączony wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu. 

 
 

2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 
 

a) zgodnos c  pracy z tematem Konkursu 
 

b) jasna i logiczna struktura pracy (Czy film ma początek, rozwinięcie                                       
i zakon czenie? Czy  poszczego lne elementy pracy tworzą spo jną całos c ?                             
Czy  w pracy nie ma elemento w nieistotnych dla przekazywanej tres ci?) 
 
c) estetyka pracy (Czy film jest poprawnie sformatowany – dobrej jakos ci zdjęcia, 
czysty montaz , dobra jakos c  dz więku? Czy praca utrzymana jest 
w jednolitej konwencji stylistycznej?). 

 
3. Wszystkie prace będą oceniane przez Jury w składzie okres lonym przez Organizatora. 

Decyzja  Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Jury przyzna 
maksymalnie 4 nagrody finansowe.  Jury ma  prawo zwiększyc  lub zmniejszyc  ilos c  i pulę 
nagro d kierując się ilos cią i poziomem nadesłanych prac. 
 

4. Nagrodzone prace zostaną wys wietlone podczas uroczystej Gali 55-lecia Kina „Łydynia” 
w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej. Będą ro wniez  
emitowane przed projekcjami w Kinie „Łydynia” przez okres 2 tygodni. 
 

5. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom Konkursu. Organizator zastrzega sobie 
prawo do ich częs ciowej lub całos ciowej publikacji. 

 
6. Prace lub ich fragmenty mogą byc  wykorzystywane przez Organizatora do 

prezentowania w   publikacjach internetowych oraz w Kinie Łydynia. 
 

7. Złoz enie pracy konkursowej oznacza wyraz enie przez uczestnika Konkursu zgody na jej  
nieodpłatną emisję. 

 
8. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu koszto w związanych ze zgłoszeniem 

prac. 
 

 



 

 
 
 

TERMINARZ KONKURSU 
 

§ 5 
 

1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 listopada 2021 r. włącznie (decyduje data stempla 
pocztowego). 

 
2. Prace nalez y przesłac  lub dostarczyc  do Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii. 

 
3. Konopnickiej w Ciechanowie ul. Straz acka 5;  06-400 Ciechano w lub przesłac  na adres 

e-mail: pckisz@pckisz.pl z dopiskiem „Zgłoszenie na konkurs „Filmowanie z Łydynią”               
a w tres ci przesłac  link do pobrania filmu. 
 

4. Ogłoszenie listy zwycięzco w wyłonionych przez Jury nastąpi 19 listopada, a wręczenie 
nagro d 20 listopada 2021 r - podczas  uroczystej Gali 55- lecia Kina „Łydynia”                           
w Ciechanowie. 

 
 

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH I 
 OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
§ 6 

 
1. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest ro wnoznaczne z udzieleniem 

Organizatorowi konkurs przez uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej                                  
i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy w serwisach                           
i publikacjach internetowych Organizatora  konkursu, w telewizji, wykonanie 
reprodukcji  nagrodzonych i wyro z nionych prac oraz ich pokaz lub   powielenie pracy 
w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych 
publikacjach związanych z działalnos cią Organizatora. 

 
2. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednoczes nie, z e nie będą one naruszały 

majątkowych i osobistych praw autorskich oso b trzecich. Oznacza tez , z e osoba 
przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę oso b, kto rych wizerunki 
utrwalono na filmach wraz z ewentualną s ciez ką  dz więkową oraz posiada 
uprawnienia do wyraz ania zgody na wykorzystanie tych wizerunko w w zakresie 
opisanym w punkcie 1 powyz ej. 

 
3. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest ro wnoznaczne ze złoz eniem os wiadczenia, 

z e zespołowi przesyłającemu zgłoszenie konkursowe lub poszczego lnym osobom 
wchodzącym w  jego skład przysługują autorskie prawa majątkowe do nadesłanej 
pracy (załącznik nr 2). 

 

4. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i 
Sztuki w Ciechanowie im. Marii Konopnickiej, ul. Straz acka 5, 06-400, Ciechano w. 
Inspektor Ochrony Danych w instytucji: Małgorzata Dzilin ska- kontakt e-mail: 
mdzilinska.iod@pckisz.pl Dane są przetwarzane na podstawie: 
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 

mailto:pckisz@pckisz.pl
mailto:iod@pckisz.pl


 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych Art.6 ust.1 lit.a.  Dane są przetwarzane w celach prowadzenia ewidencji 
uczestniko w konkursu oraz promocji PCKiSz .  Dane będą przechowywane zgodnie z 
przepisami o archiwizacji administratora.  Uczestnicy mają moz liwos c  dostępu do 
swoich danych,  poprawiania ich i usuwania, ograniczenia ich przetwarzania oraz w 
przypadku naruszenia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych moz e byc  wycofana w 
dowolnym momencie, jednak jest ona ro wnoznaczna z rezygnacją z członkostwa  w 
konkursie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwos ci związanych z przetwarzaniem 
danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.  

 

 
 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 7 

 
1.W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie 
   przysługuje odwołanie. 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany Konkursu lub uniewaz nienia 
Konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana 
wyłącznie na stronie internetowej: www.pckisz.pl 
 
3. Wszelkich informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy PCKiSz. Osobą prowadzącą 
Konkurs jest Małgorzata Dzilińska  e-mail: mdzilinska.iod@pckisz.pl tel. 23-672-42-96 
(wew. 231) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:mdzilinska.iod@pckisz.pl


 

Załącznik nr 1 

 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE FILMOWYM 

„Filmowanie z Łydynią”   
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko 
 
............................................................................................................................................................................................... 
Data i miejsce urodzenia 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Adres uczestnika 
 
Szkoła/Instytucja …………………………………………………………………………………….……………………… 
 
Mail ………………………………………… 
 
Tel. ………………………………………… 
 
 
Os wiadczam, z e zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Filmowego 
„Filmowanie z Łydynią”   i akceptuję jego tres c . 
 

Os wiadczam, z e posiadam pełnię praw autorskich do filmu i przenoszę je na Organizatora  
w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczego lnym 
uwzględnieniem koniecznos ci dostosowania filmu do wymogo w, jakie muszą zostac  spełnione przed 
jego publikacją. 
 
Os wiadczam, z e przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez 
ograniczen  czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy  o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1944 r. (Dz. U. z 2006 roku, nr 90, poz. 631 z 
po z niejszymi zmianami), w tym w szczego lnos ci w zakresie wykorzystania techniką drukarską i 
cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich 
materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposo b ich zwielokrotniania i wprowadzania 
do obrotu. Wyrażam zgodę na udział mojej/-go córki/syna na udział w Konkursie Filmowym „ 
Filmowanie z Łydynią” oraz 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  
 1.Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie im. Marii Konopnickiej, ul. 
Straz acka 5, 06-400, Ciechano w. Inspektor Ochrony Danych w instytucji: Małgorzata Dzilin ska- kontakt e-mail: mdzilinska.iod@pckisz.pl Dane 
są przetwarzane na podstawie: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Art.6 
ust.1 lit.a.  Dane są przetwarzane w celach prowadzenia ewidencji uczestniko w konkursu oraz promocji PCKiSz .  Dane będą przechowywane 
zgodnie z przepisami o archiwizacji administratora.  Uczestnicy mają moz liwos c  dostępu do swoich danych,  poprawiania ich i usuwania, 
ograniczenia ich przetwarzania oraz w przypadku naruszenia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Zgoda na przetwarzanie danych moz e byc  wycofana w dowolnym momencie, jednak jest ona ro wnoznaczna z rezygnacją z członkostwa  w 
konkursie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwos ci związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

 
 

 
 

……………………………………                                                         ……………………..……….………………………….. 
 (Data i podpis autora filmu)                (*Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

                     niepełnoletniego uczestnika konkursu) 
 



 

załącznik nr 2  

METRYKA FILMU 
 
Tytuł filmu: Rok produkcji: Czas trwania: 

Autor filmu Autor scenariusza Autor zdjęc  

 
Utwory wchodzące w skład filmu: 
Tytuł utworu: Rodzaj utworu: Kompozytor: 

 

Autor tekstu: Nazwisko wykonawcy Włas ciciel praw: 
 

 
Os wiadczam, z e zapoznałem\am się z regulaminem Konkursu, akceptuję jego postanowienia 

oraz jestem uprawniony\a do zgłoszenia filmu na Konkurs. 
 

 
 
 
                                                                 ………………………………………………………………………… 
                                                                                                             ( Data i podpis osoby zgłaszającej) 


