
 

Załącznik do zarządzenia Nr 114/2021 

Wójta Gminy Dębowiec z dnia 20 października 2021 r. 

 

Regulamin konkursu ,,Wybieram wolność, stawiam na siebie – niezależni od uzależnień" 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu na 

wykonanie spotu profilaktycznego pod hasłem „Wybieram wolność, stawiam na siebie – niezależni 

od uzależnień” zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Dębowiec,   ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec 

zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród klas IV-VIII uczniów szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gminy Dębowiec. 

4. Celem konkursu jest: 

1) pokazanie problematyki uzależnień od np. nikotyny, alkoholu, dopalaczy,  

2) promocja zdrowego stylu życia bez używek 

3) przekaz za pomocą twórczych form wyrazu. 

5. Konkurs trwa: od 20.10.2021 r. do 19.11.2021 r. 

§ 2. Założenia organizacyjne 

1. Konkurs polega na przygotowaniu spotu filmowego o tematyce zgodnej z celami 

konkursu.  

2. Spot filmowy, zwany dalej „Filmem”, przygotowywany jest przez zespół klasowy. 

Szkoła  może zgłosić dowolną liczbę zespołów. Dodatkowo zespół musi posiadać 

opiekuna - osobę pełnoletnią, zwaną dalej „Opiekunem”, która w imieniu zespołu 

dokona zgłoszenia Filmu do Konkursu. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Konkurs jest jednoetapowy. 

5. Filmy nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, niezgłaszanymi do innych konkursów. 

6. Każdy zespół może zgłosić do konkursu tylko jeden Film. 

7. Egzemplarze Filmów (nośniki zawierające Filmy) zgłoszonych do konkursu nie będą 

zwracane autorom, dotyczy to również Filmów zdyskwalifikowanych lub 

niezakwalifikowanych do Konkursu. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z 

nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy 

Filmów. 

8. Filmy nieodpowiadające wymogom przewidzianym przez niniejszy Regulamin nie 

będą brane pod uwagę przez Jury konkursu. 

9. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 



§ 3. Wymagania stawiane Filmom 

1. Dopuszczalny czas trwania filmu: od 1 do 3 minut 

1. Opiekun może do Konkursu zgłosić kilka filmów trwających od 1 do 3 minut. 

2. Film powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu 

fotograficznego, telefonu komórkowego lub animowany oraz zapisany w formacie mp4 lub avi. 

3. Film nie może zawierać treści sprzecznych z prawem ani dobrymi obyczajami, 

4. Film nie może naruszać praw osób trzecich, co obejmuje również wykorzystaną muzykę i 

efekty dźwiękowe oraz graficzne, w tym w zakresie autorskich praw majątkowych, prawa do 

wizerunku, a także prawa i dobra osobiste. Odpowiedzialność za zapewnienie spełnienia tego 

warunku spoczywa na Opiekunie zespołu. 

5. Plik zawierający Film musi być opisany: tytuł filmu, klasa, szkoła, imię i nazwisko Opiekuna 

zespołu. 

6. O zakwalifikowaniu Filmu do Konkursu decyduje Organizator. 

 

§ 4. Warunki udziału w konkursie 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

1) Dostarczenie do Urzędu Gminy Dębowiec filmu na płycie CD, DVD lub innym nośniku 

pamięci lub przesłanie go drogą elektroniczną dołączając link do pobrania pliku przy pomocy 

aplikacji: WeTransfer lub Dysku Google na adres: olga.stuchlik@debowiec.cieszyn.pl 

2) Dostarczenie do Urzędu Gminy Dębowiec (ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec) lub 

przesłanie drogą elektroniczną na adres: olga.stuchlik@debowiec.cieszyn.pl skanu prawidłowo 

wypełnionej Karty Zgłoszeniowej i Oświadczenia, zgodnie ze wzorami stanowiącymi 

Załączniki do Regulaminu. 

2. Dokonanie zgłoszenia Filmu do Konkursu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą 

zgłoszeniową i Oświadczeniem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

3. Termin na dokonywanie zgłoszeń do Konkursu upływa z dniem 19.11.2021 r. 

§ 5. Własność intelektualna i prawa autorskie 

1. Opiekun zgłaszając Film do Konkursu oświadcza, że: 

1) ma pełne prawo do rozporządzania zgłoszonym do Konkursu Filmem w imieniu autorów, 

które nie jest ograniczone na rzecz osób trzecich; 

2) została wyrażona stosowna zgoda na rozpowszechnienie przez Organizatora wizerunku 

Uczestnika  utrwalonego na Filmie zgłoszonym do konkursu, 

3) analogiczną zgodę, jak opisana w ppkt. 3), wyraziły inne osoby, których wizerunek został 

wykorzystany w Filmie. W związku z tym Opiekun na żądanie Organizatora niezwłocznie 

wyda Organizatorowi stosowne, pisemne oświadczenia. 



2. Opiekun ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek 

roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z Filmem 

zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób 

trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby 

małoletniej. 

3. . Dokonanie zgłoszenia oznacza udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej licencji 

niewyłącznej do korzystania Filmów przesłanych wraz ze zgłoszeniem na czas nieokreślony, 

bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Licencja obejmuje wszelkie pola eksploatacji, 

istniejące w chwili jej udzielenia, w tym zwłaszcza: utrwalanie lub zwielokrotnianie za pomocą 

dowolnej techniki, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie (w tym zwłaszcza przez 

internet) itd. Organizator uprawniony jest w szczególności do zamieszczenia Filmów w obrębie 

prowadzonych serwisów internetowych, materiałów promocyjnych itd. Nadto, Organizator ma 

prawo do dokonywania dowolnych zmian w Filmach oraz rozpowszechniania powstałych 

opracowań. 

§ 6. Jury konkursu i kryteria oceny 

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez 

Organizatora. 

2. W skład Jury Konkursu wejdą przedstawiciele Organizatora. 

3. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie Filmów wezmą pod uwagę następujące kryteria: 

1) zgodność tematu Filmu z tematyką i celami Konkursu, 

2) wartości edukacyjno-profilaktyczne, 

3) walory artystyczne oraz aspekty techniczne materiału. 

4. Wyniki Konkursu wraz z listą laureatów zostaną ogłoszone na stronie 

www.debowiec.cieszyn.pl do 29.11.2021 r.  

5. Jury ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród/wyróżnień. 

§ 7. Nagrody 

1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 

I miejsce: 

Bilety do  Energylandii dla wszystkich uczniów klasy, do której uczęszczają członkowie 

zwycięskiego zespołu 

II miejsce: 

Bilety do parku trampolin dla wszystkich uczniów klasy, do której uczęszczają członkowie 

zwycięskiego zespołu 

III miejsce: 

Bilety do kina dla wszystkich uczniów klasy, do której uczęszczają członkowie zwycięskiego 

zespołu 



2. Wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2021 r.  w Szkole Podstawowej im. Cichociemnych 

Spadochroniarzy Armii Krajowej.   

§ 8. REKLAMACJE 

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w terminie 3 dni od dnia 

ogłoszenia wyników przez wysłanie maila o temacie „Konkurs profilaktyka” na adres mailowy: 

olga.stuchlik@debowiec.cieszyn.pl 

2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Opiekuna zespołu, datę 

i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania z dokładnym opisem 

okoliczności. 

3. Postępowanie reklamacyjne trwa do 3 dni. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie 

przesłane pocztą (listem poleconym) lub za pośrednictwem e-mail. O zachowaniu 10–

dniowego terminu na postępowanie reklamacyjne decyduje data nadania listu poleconego (data 

stempla pocztowego) lub wysyłki e-mail przez Organizatora.  

 

§9. Postanowienia końcowe 

1. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębowiec, tel.: 

33 853 38 81 wew. 55, lub pocztą elektroniczną: olga.stuchlik@debowiec.cieszyn.pl. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz 

pozostałych terminów, a także prawo opublikowania Filmów w całości lub we fragmentach w 

materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób. 

3. Filmy związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatorów, a decyzje w tym 

zakresie będą wiążące i ostateczne. 

4. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

ograniczenie możliwości uczestnictwa w Konkursie. 

5. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i niewyłonienia Laureatów. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się z Laureatami Konkursu. 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia do Konkursu. 

§ 9. Ochrona danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dębowiec, adres:  

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych, z którym może skontaktować się Pani/Pan w sprawach z zakresu ochrony 

danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej - adres email: 

iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 



Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. Podstawą 

przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda wyrażona poprzez wyraźne 

działanie – zgłoszenie udziału w konkursie na warunkach określonych w zaakceptowanym 

przez Uczestnika regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. a i bRODO) oraz prawnie uzasadniony interes 

Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związany zwłaszcza z prowadzeniem z Uczestnikiem 

korespondencji, obsługą reklamacji, itd.  Wizerunek uczestników konkursu może być 

przetwarzany w celach informacyjnych i promocyjnych na podstawie wyraźnej zgody (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO). Dane laureatów konkursu będą opublikowane na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Dębowiec. 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z Gminą Dębowiec 

podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, 

umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych i 

ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz 

przedawnienia roszczeń z nimi związanych. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia 

danych – na warunkach określonych w RODO. 

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w konkursie. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w 

konkursie lub możliwości opublikowania relacji z konkursu zawierającej Pani/Pana wizerunek. 

  



 

Załącznik do Regulaminu 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

I. TYTUŁ UTWORU…………………………………………………………………………. 

 

II. SKŁAD ZESPOŁU W LICZBIE: ………………………..…………………………...osób 

 

 

III. POZOSTAŁE DANE: 

a) imię i nazwisko opiekuna zespołu……………………………………………..……..….. 

b) nazwa szkoły: ………………………………………………………………………..….. 

c) telefon kontaktowy do opiekuna zespołu……………………………..……………..…... 

d) adres e-mail opiekuna zespołu…………………………………………….…………….. 

e) klasa:…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie 

internetowej www.debowiec.cieszyn.pl i akceptuję jego postanowienia. Posiadam również 

stosowne zgody osób trzecich – w tym przedstawicieli ustawowych członków zespołu – które 

są niezbędne do wywiązywania się z Regulaminu Konkursu. 

2. Oświadczam, że posiadam upoważnienia opiekunów prawnych wszystkich członków 

zespołu do korzystania i rozporządzania filmem na wszystkich polach eksploatacji oraz do 

zgłoszenia go do Konkursu ,, Wybieram wolność, stawiam na siebie – niezależni od uzależnień" 

oraz, że zgłoszony przeze mnie Film nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani 

przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią 

roszczeń związanych ze zgłoszonym Filmem. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia 

roszczeń osób trzecich do zgłoszonego przeze mnie filmu, jak i naruszenie nim bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, zostanie on wykluczony z Konkursu. 

3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na wykonanie spotu 

profilaktycznego – w szczególności, z dniem zgłoszenia Filmu do konkursu udzielam 

Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania Filmów przesłanych wraz ze 

zgłoszeniem na czas nieokreślony, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Licencja 

obejmuje wszelkie pola eksploatacji, istniejące w chwili jej udzielenia, w tym zwłaszcza: 

utrwalanie lub zwielokrotnianie za pomocą dowolnej techniki, wprowadzanie do obrotu, 

rozpowszechnianie (w tym zwłaszcza przez internet) itd. Organizator uprawniony jest w 

szczególności do zamieszczenia Filmów w obrębie prowadzonych serwisów internetowych, 

materiałów promocyjnych itd. Nadto, Organizator ma prawo do dokonywania dowolnych 

zmian w Filmach oraz rozpowszechniania powstałych opracowań. 

4. Wyrażam zgodę oraz posiadam stosowne pisemne zgody: 

a) na publikację wizerunku uczestników Konkursu na potrzeby dokumentacji i celów 

promocyjnych przedsięwzięcia, 

b) na rozpowszechnienie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego na Filmie 

zgłoszonym do konkursu, w tym w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

c) analogiczną zgodę, jak opisana pod lit. b), wyraziły inne osoby, których wizerunek został 

wykorzystany w Filmie. W związku z tym Opiekun na żądanie Organizatora niezwłocznie 

wyda Organizatorowi stosowne, pisemne oświadczenia 

5. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych oraz przekazałam/em jej treści zgłaszanym przeze mnie uczniom. Mam 

świadomość, że organizator opublikuje dane laureatów konkursu, a podstawą prawną 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona poprzez działanie). 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS OPIEKUNA ZESPOŁU 


