
Regulamin konkursu na film krótkometrażowy „10” 
organizowanego w ramach jubileuszu magazynu redakcjaBB 

 
 

§1 Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin określa warunki i zasady konkursu filmów krótkometrażowych 
przeprowadzonego pod tytułem „10” i zwanego dalej „Konkursem”.  

2. Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu jest Fundacja Zróbmy.To z siedzibą  
w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5a/18 zarejestrowana pod numerem KRS 
0000603456, NIP 5472158975, REGON 363843190, zwana dalej Organizatorem.  

3. Zadaniem uczestników Konkursu jest nadesłanie zrealizowanego przez siebie filmu 
krótkometrażowego o treści inspirowanej tytułem Konkursu: „10” 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 29 lipca do dnia 29 sierpnia 2019 
roku.  

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 
www.redakcjaBB.pl 

6. Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym 
loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady 
organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 
2018 poz. 165 z późn. zm.). 

 
 

§2 Warunki uczestnictwa 
 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne w wieku 14-25 lat. 
2. Filmy mogą być przygotowane indywidualnie lub zespołowo, przy czym zespoły mogą 

być maksymalnie trzyosobowe, a każdy członek zespołu musi spełniać warunek  
z §2 pkt 1.  

3. Uczestnicy muszą być twórcami i producentami zgłaszanych filmów.  
4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę filmów. 
5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury, pracownicy Organizatora ani 

członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie). 
6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 
 

§3 Zgłoszenie do Konkursu 
 

1. Filmy konkursowe można zgłaszać od 29 lipca do 25 sierpnia 2019. 
2. Zgłoszenia każdego filmu dokonuje tylko jedna osoba, zwana dalej Zgłaszającym.  

W przypadku prac zespołowych wymagane jest wskazanie osoby upoważnionej do 
zgłoszenia filmu oraz odbioru nagrody w imieniu zespołu. 

http://www.redakcjabb.pl/


3. Prace konkursowe należy przesłać mailem w postaci linku z możliwością pobrania filmu 
na dysk na adres:  redakcja@redakcjabb.pl  

4. Maila zgłoszeniowego należy zatytułować: “Konkurs filmowy „10” - zgłoszenie — imię  
i nazwisko/nazwa zespołu”  

5. Zgłaszający zobowiązany jest do przesłania wraz z filmem skanu czytelnie 
wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) wraz  
z oświadczeniem o posiadaniu autorskich praw majątkowych do filmu. 

6. Zgłaszający będący osobą niepełnoletnią zobowiązany jest przesłać także skan 
czytelnie wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udział 
dziecka w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez 
Organizatora (Załącznik nr 2). 

7. Oryginały dokumentów wymienionych w §3 pkt 5 i 6 należy dostarczyć do dnia 25 
sierpnia 2019 osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia) na adres: Fundacja 
Zróbmy.To, ul. Krasińskiego 5b/18, 43-300 Bielsko-Biała.  

8. Zgłaszane filmy nie mogą naruszać praw autorskich oraz praw do prywatności osób 
trzecich, a prezentowane treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 
zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego 
wychowania i kultury osobistej. Niedozwolone jest także lokowanie produktów oraz 
promowanie używek. 

9. Do konkursu można zgłaszać filmy wcześniej publikowane oraz takie, które brały udział 
w innych przeglądach i konkursach.  

10. Niespełnienie któregokolwiek warunku Regulaminu jest równoznaczne z odrzuceniem 
zgłoszenia.  

 
 

§ 4 Warunki techniczne prac 
 

1. Do konkursu można zgłaszać filmy o maksymalnej długości 10 minut. 
2. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji, stylistyce  

i technice oraz z wykorzystaniem dowolnego sprzętu. 
3. Akceptowanymi formatami są .mp4 oraz .mov 
4. Minimalna rozdzielczość filmu to 720p (1280x720), maksymalna - 1080p (1920x1080). 
5. Film powinien być zapisany w proporcjach 16:9. 
6. Film musi zawierać napisy początkowe i końcowe. 
7. Maksymalny rozmiar pliku to 500 MB. 
8. Film zostanie wycofany z Konkursu, jeżeli jego wadliwa jakość techniczna uniemożliwi 

projekcję. 
 
 

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 
 

1. Oceny zgłoszonych prac dokona trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora. 

mailto:redakcja@redakcjabb.pl


2. Przy ocenie zgłoszonych prac Jury kierować się będzie m.in. następującymi kryteriami: 
oryginalność pomysłu i sposób pokazania tematu przewodniego, wartość artystyczna  
i wykonanie techniczne.  

3. Organizator przyzna:  
a. nagrodę główną w postaci dnia na profesjonalnym planie filmowym oraz 

wsparcia eksperta przy tworzeniu następnego projektu filmowego, 
b. drugą nagrodę w postaci dnia w plenerze na profesjonalnym planie zdjęciowym,  
c. inne drobne nagrody rzeczowe. 

4. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród w przypadku małego zainteresowania 
Konkursem lub niskiego poziomu zgłoszonych prac. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród oraz pokaz nagrodzonych filmów 
nastąpi 29 sierpnia 2019 w siedzibie Organizatora, podczas obchodów jubileuszu 
magazynu redakcjaBB.  

6. Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
Członkowie Jury nie są zobowiązani do wyjaśniania swoich postanowień.  

 
 

§ 6 Prawa autorskie 
 

1. Zgłaszający poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu majątkowe 
prawa autorskie do filmu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich dotyczące praw 
autorskich do zgłoszonych filmów. 

3. Zgłaszający oświadcza także, że posiada pisemne zgody wszystkich osób 
występujących lub uwidocznionych na filmie (a w przypadku osób niepełnoletnich — ich 
rodziców lub prawnych opiekunów) na wykorzystanie wizerunku, a wszelkie wynikłe  
z tego tytułu spory przyjmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej 
Organizatora.  

4. Jeśli w filmie wykorzystywana jest muzyka, Zgłaszający oświadcza, że dysponuje 
prawami autorskimi lub licencją do utworów muzycznych ilustrujących film, w tym 
również na polu publicznego odtwarzania. 

5. Nadesłane na konkurs pliki filmów przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora.  
6. Zgłaszający udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji 

niewyłącznej na wykorzystanie zgłoszonego filmu, w całości lub we fragmentach, w tym 
w szczególności na: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie filmu oraz wprowadzenie do pamięci komputera, 
oraz na wszystkich znanych nośnikach, 

b. publiczne wyświetlanie podczas pokazu nagrodzonych filmów, 
c. publiczne udostępnianie w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i sposób przez siebie wybrany, w tym w materiałach promocyjnych  
i reklamowych Organizatora (w szczególności udostępnienie na stronie 
internetowej i portalach społecznościowych) oraz zrzeka się jakiegokolwiek 
wynagrodzenia z tego tytułu. 



 
 
 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych przez Organizatora.  

2. Podanie danych osobowych w Formularzu Zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, ale 
jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  

3. Administratorem danych osobowych zbieranych od Zgłaszających jest Organizator. 
4. Zebrane dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane wyłącznie w celach 

związanych z Konkursem.  
5. Zgłaszającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich 

poprawiania.  
6. Zgłaszający zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

(także w mediach i portalach społecznościowych) o wynikach Konkursu. 
 

 
§ 8 Postanowienia końcowa 

 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  
3. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu można przesyłać na adres: 

redakcja@redakcjabb.pl 
 
 
 
 
 

 

 

-  
 

 
 



Załącznik nr 1 
 

Formularz Zgłoszeniowy  
do konkursu na film krótkometrażowy „10” 

 
 

Dane Zgłaszającego: 
 

1. Imię i nazwisko: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Adres zamieszkania: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Data urodzenia:  
………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Telefon kontaktowy i/lub e-mail:  
………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. Tytuł zgłaszanego filmu: 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu na film krótkometrażowy “10”  
i akceptuję jego treść. Oświadczam, że posiadam pełnię autorskich praw majątkowych do filmu  
i przenoszę je na Fundację Zróbmy.To z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5a/18 
zarejestrowaną pod numerem KRS 0000603456, NIP 5472158975, REGON 363843190  
w zakresie określonym Regulaminem.  
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie przez Fundację Zróbmy.To moich danych 
osobowych oraz wizerunku na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie  
z Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 
 
 
 

 
…………………………………. 

Data i podpis Zgłaszającego 
 
 



Załącznik nr 2 
 

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka 
w konkursie na film krótkometrażowy “10” 

 
 

1. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Adres zamieszkania: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Telefon kontaktowy i/lub e-mail:  
………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Wyrażam zgodę na udział pozostającej/-ego pod moją opieką prawną 
……………………………………………  (imię i nazwisko dziecka ) w konkursie na film 
krótkometrażowy “10” organizowanym przez Fundację Zróbmy.To z siedzibą przy ul. 
Krasińskiego 5a/18, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000603456, 
NIP 5472158975, REGON 363843190. 
 
Ponadto, wyrażam zgodę na przeniesienie przez pozostającej/-ego pod moją opieką prawną 
…………………………………………… ( imię i nazwisko dziecka ) praw autorskich oraz 
udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia,  
w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu. 
 
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie 
danych, jak i danych oraz wizerunku pozostającej/-ego pod moją opieką prawną 
……………………………………………  (imię i nazwisko dziecka ) przez Fundację Zróbmy.To, 
zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 
 
 
 
 

 
……………..…………………………………. 
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 


