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Regulamin konkursu filmowego  

„Pszczela Ścieżka w kadrze”.  

 

§1. ORGANIZATOR KONKURSU. 

Organizatorem konkursu jest Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego                                    

w  Sosnowcu, aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, NIP: 644-345-36-72 (zwany dalej 

„Organizatorem”).  

 

§2. CEL KONKURSU. 

Celem konkursu jest promocja „Pszczelej Ścieżki w Sosnowcu” oraz podnoszenie świadomości 

mieszkańców Sosnowca i regionu na temat znaczenia pszczół miodnych, innych owadów 

zapylających oraz lokalnej bioróżnorodności dla człowieka i całego ekosystemu. Twórczość ma 

pokazać jak młodzi ludzie zachęcają do odwiedzenia „Pszczelej Ścieżki w Sosnowcu” i do 

podejmowania zachowań służących ochronie zapylaczy i bioróżnorodności.  

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie filmu zgodnie z zasadami określonymi 

w §4. Organizator zachęca do tworzenia filmów kreatywnych, inteligentnych, odważnych, 

dowcipnych, zaskakujących, abstrakcyjnych i nietuzinkowych. 

 

§3. UCZESTNICY KONKURSU. 

W Konkursie może wziąć każda szkoła publiczna i niepubliczna, podstawowa                                                        

i ponadpostawowa, mająca swoją siedzibę na terenie Sosnowca. Film do Konkursu zgłasza 

Dyrektor szkoły na załączonym formularzu zgłoszeniowym.  

 

§4. CZAS TRWANIA KONKURSU. 

Prace konkursowe można nadsyłać w okresie od 01.03.2023 do 24.04.2023 za pomocą strony 

wetransfer.com na adres mailowy ewykurz@um.sosnowiec.pl. Plik powinien mieć nazwę: 

„typszkolynumer”, np. „liceumogolnoksztalcace00”.  

Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.  

mailto:ewykurz@um.sosnowiec.pl


2 
 

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się w dniu 20 maja 2023 

roku podczas sosnowieckich obchodzów Światowego Dnia Pszczoły.  

 

§5. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE. 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiego filmu promocyjnego 

(maksymalny czas trwania: 90 sekund) realizującego cel konursu opisany w §2.  

2. Dozwolna jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia 

(telefon, kamera, aparat fotograficzny etc). orientacja obrazu pozioma. Plik należy 

zapisać w formacie mp4, avi, wmv lub mov. 

3. Twórcy mogą wykorzystać i łączyć różnego rodzaju gatunki filmowe (np. teledysk, 

wywiady, animacje etc). 

4. Elementem obowiązkowym do wykorzystania w każdym z filmów jest logotyp 

„Pszczelej Ścieżki w Sosnowcu” oraz minimum 2 dodatkowe motywy (w dowolnej 

formie: mówionej, graficznej, symbolicznej itp.) wybrane spośród poniższych 

propozycji: 

• pszczoła 

• miód 

• bioróżnorodność 

• rośliny miododajne 

• punkty „Pszczelej Ścieżki w Sosnowcu” 

• apiterapia 

• pszczelarstwo miejskie 

• zapylanie 

• domek/hotel dla owadów 

5. Na konkurs każda szkoła może przysłać 1 film, z wyjątkiem CKZiU (ul. Kilińskiego 25                       

i Grota Roweckiego 64), które mogą zgłosić po 2 filmy reprezentujące Centrum.  

6. Zgłoszenie pracy obejmuje: 

• film przesłany za pomocą strony wetransfer.com 

• podpisany przez dyrektora szkoły formularz zgłoszeniowy (wg załączonego 

wzoru) 

7. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac 

niespełniających kryteriów tematycznych.  

 

§6. PRAWA AUTORSKIE. 

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych 

przez prawo, niecenzuralnych lub naruszających zasady dobrego wychowania i kultury 

osobistej.  

2. Organizator, w związku z przeniesieniem na niego praw autorskich do filmów przez 

uczestników, zastrzega sobie prawo do bezpłatnego, nieograniczonego kopiowania 
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filmów i ich publicznej emisji w celach promocji „Pszczelej Ścieżki”. Wybrane filmy 

zostaną umieszczone na portalu youtube (www.youtube.com), na stronie miejskiej 

(www.sosnowiec.pl) oraz na oficjalnym profilu „Pszczelej Ścieżki w Sosnowcu” 

prowadzonym na portalu Facebook. 

3. W przypadku wykorzystania materiałów innych twórców w filmie (jak zdjęcia, muzyka, 

fragmenty innych produkcji) należy zapoznać się z zasadami polskiego prawa w tym 

zakresie oraz z zasadami obowiązującymi w serwisie youtube. Absolutnie zakazane jest 

wykorzystanie materiałów chronionych prawami autorskimi lub pokrewnymi bez 

uzyskania pisemnej zgody właściciela utworu.  

 

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU.  

1. Przed zgłoszeniem pracy do Konkursu, Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do pozyskania 

pisemnych zgód od osób pełnoletnich i opiekunków osób niepełnoletnich na 

przetwarzania ich danych osobowych oraz na nieodpłatną publikację ich wizerunku.  

2. Wzór oświadczenia dla osób pełnoletnich i opiekunów osób niepełnoletnich stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Konkursu.  

3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do przechowywania pozyskanych zgód na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku zgodnie z wymaganiami 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(t.jedn. Dz.U. 2020 poz. 164) – przez czas określony w tych przepisach.  

 

§8. OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. 

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.  

2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji filmów nierealizujących tematu Konkursu 

lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać 

wykluczone prace mające wady formalne (słaba jakość filmu itp).  

3. Kryteria oceny: spełnienie warunków formalnych (w tym wykorzystanie 

obowiązkowych elementów, format pliku, czas trwania filmu itp.), wrażenia 

artystyczne, pomysłowość i oryginalność przekazu, stopień spełnienia celu realizacji 

filmu opisanego w §2. 

4. Decyzje jury sa ostateczne. 

5. Fundatorem nagrody dla zwycięzcy konkursu, zagospodarowania terenu 

przyszkolnego, jest firma Amazon (Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o. ul. Poznańska 

1D, 62-080 Sady, NIP 5252546391). W ramach nagrody, na przyszkolnym terenie 

wskazanym przez Uczestnika zostanie zainstalowana mała architektura (1 x ławka, 4 x 

domki dla owadów) oraz wysiana łąka kwietna zawierająca rośliny miododajne: chaber 

łąkowy, chaber austriacki, jaskier ostry, firletka poszarpana, krwawnik pospolity. 

Wartość nagrody: 10 000 PLN.  

6. Organizator dopuszcza przyznanie nagród dodatkowych.  

7. Wręczenie nagród nastąpi 20 maja 2023 roku w miejscu wskazanym przez 

Organizatora.  

http://www.sosnowiec.pl/
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§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu.  

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminy należy do Organizatora. 

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.  

4. Elementy graficzne związane z „Pszczelą Ścieżką w Sosnowcu” (w tym obowiązkowy do 

wykorzystania w filmie logotyp) można pobrać ze strony 

https://www.sosnowiec.pl/beepathnet-pszczela-sciezka/ . 

5. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: 

ewykurz@um.sosnowiec.pl .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sosnowiec.pl/beepathnet-pszczela-sciezka/
mailto:ewykurz@um.sosnowiec.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Pszczela Ścieżka w kadrze”.  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa szkoły  
 

Adres  
 

Nazwisko Dyrektora  
Osoba upoważniona do 
kontaktu w sprawie 
uczestnictwa szkoły        
konkursie 

 

Dane kontaktowe: 
Telefon: 
Email: 

 

 

□ Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Pszczela Ścieżka w kadrze”, który 

akceptuję i zobowiązuję się stosować do postanowień.  

□ Oświadczam, iż pozyskałam/pozyskałem zgody osób pełnoletnich i opiekunów osób niepełnoletnich 

na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.  

 

Niniejszym zgłaszam do udziału w Konkursie film pt. …………………………………………………………….. . 

 

 

     Data, podpis …………………………………………………… 
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Załącznik nr 2a do Regulaminu Konkursu „Pszczela Ścieżka w kadrze”.  

 

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ NA WYRAŻENIE ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisana/y:    

Imię i Nazwisko:                   ………………………………………… 

PESEL:                                    ………………………………………… 

 

1. na podstawie rozporządzenia 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, zwanego dalej RODO; 

2. na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.)                     

o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

□ przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu; 

□ nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagrania mojego wizerunku na stronach: 

www.sosnowiec.pl, www.youtube.com i www.facebook.com (profil projektu „Pszczela Ścieżka                    

w Sosnowcu”) za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko 

i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych                                 

z realizacją celów Konkursu; 

Jednocześnie oświadczam, że materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda 

nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  Dotyczy nagrań z moim udziałem przesłanych do 

Organizatora. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących 

i przyszłych) względem Organizatora (Urząd Miejski w Sosnowcu, z siedzibą w Sosnowcu 41-200, Aleja 

Zwycięstwa 20) z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak  w oświadczeniu powyżej. 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem konkursu  „Pszczela Ścieżka w kadrze”  

i klauzulą informacyjną. 

 

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

           Miejsce i data                                   Imię i nazwisko oraz podpis 

 

http://www.sosnowiec.pl/
http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
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KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szkoła ………………………………………………… 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w szkole jest możliwy pod adresem ……………………. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia  i promocji 

Konkursu oraz publikacji na stronach internetowych www.sosnowiec.pl, www.youtube.com                      

i www.facebook.com zwycięskich prac.  

3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO w celu 

umożliwienia uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienia przeprowadzenia 

konkursu, opublikowania informacji o laureatach i archiwizacji dokumentów. 

4. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. jedn. Dz.U.2020 poz. 164) – przez czas 

określony w tych przepisach.  

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

5.1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

5.2. żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 

prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych                 

w przepisach RODO: 

5.3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5.4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku 

odmowy podania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w Konkursie. 

7. Zgoda w zakresie wykorzystania wizerunku jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku 

zgody odnośnie wykorzystania wizerunku nie będzie możliwe wzięcie udziału w Konkursie. 

8. W przypadku zwycięstwa w Konkursie, film z Pani/Pana udziałem zostanie opublikowany przez 

Organizatora w portalach internetowych wymienionych w regulaminie Konkursu.  

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób 

zautomatyzowany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sosnowiec.pl/
http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/


9 
 

                                 

Załącznik nr 2b do Regulaminu Konkursu „Pszczela Ścieżka w kadrze”.  

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ NA WYRAŻENIE ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU 

Ja niżej podpisana/y:    

Imię i Nazwisko:                   ………………………………………… 

Matka/ojciec/opiekun prawny dziecka (niepotrzebne skreślić): 

Imię i Nazwisko Dziecka:     ………………………………………… 

PESEL:                                    ………………………………………… 

1. na podstawie rozporządzenia 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, zwanego dalej RODO; 

2. na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.)                         

o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

□ przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji 

Konkursu; 

□ nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagrania wizerunku mojego dziecka na stronach: 

www.sosnowiec.pl, www.youtube.com i www.facebook.com (profil projektu „Pszczela Ścieżka                            

w Sosnowcu”) za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko 

i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych                              

z realizacją celów Konkursu; 

Jednocześnie oświadczam, że materiały wideo nie naruszają dóbr osobistych mojego dziecka. Niniejsza 

zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  Dotyczy nagrań z udziałem mojego dziecka 

przesłanych do Organizatora. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również                                            

o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Organizatora (Urząd Miejski w Sosnowcu,                            

z siedzibą w Sosnowcu 41-200, Aleja Zwycięstwa 20) z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka 

na potrzeby jak   w oświadczeniu powyżej. 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem konkursu  „Pszczela Ścieżka w kadrze”  

i klauzulą informacyjną. 

 

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

        Miejsce i data                               Imię i nazwisko oraz podpis 

http://www.sosnowiec.pl/
http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
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KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:  

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest  Szkoła …………………………………… 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w szkole jest możliwy pod adresem ……………………. 

2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia                          

i promocji Konkursu oraz publikacji na stronach internetowych www.sosnowiec.pl, 

www.youtube.com i www.facebook.com zwycięskich prac.  

3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO w celu 

umożliwienia uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienia przeprowadzenia 

konkursu, opublikowania informacji o laureatach i archiwizacji dokumentów. 

4. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. jedn. Dz.U.2020 poz. 164) – przez czas 

określony w tych przepisach.  

5. Opiekunowie osób niepełnoletnich, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają 

prawo do: 

5.1. dostępu do danych dziecka oraz otrzymania ich kopii; 

5.2. żądania sprostowania (poprawienia) danych dziecka, jeśli są błędne lub nieaktualne,                                         

a także prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach 

określonych  w przepisach RODO: 

5.3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5.4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne, jednakże w przypadku 

odmowy podania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w Konkursie. 

7. Zgoda w zakresie wykorzystania wizerunku jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku 

zgody odnośnie wykorzystania wizerunku nie będzie możliwe wzięcie udziału w Konkursie. 

8. W przypadku zwycięstwa w Konkursie, film z udziałem Pani/Pana dziecka zostanie 

opublikowany przez Organizatora w portalach internetowych wymienionych w regulaminie 

Konkursu.  

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób 

zautomatyzowany.  

 

 

 

http://www.sosnowiec.pl/
http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/

