
REGULAMIN KONKURSU 

„Pokaż nam swojego bohatera” 

organizowanego przez Stowarzyszenie Scena Kultury. Konkurs skierowany jest do  młodzieży ze 

szkół podstawowych, średnich oraz wyższych z powiatu ciechanowskiego. Celem projektu  jest  

świętowanie    100  rocznicy  odzyskania  przez  Polskę niepodległości poprzez zaktywizowanie  

mieszkańców,  promowanie  wiedzy historycznej, uhonorowanie lokalnych bohaterów i świadków 

historii, budowanie wspólnoty, a także tożsamości lokalnej i narodowej mieszkańców. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie 

„Pokaż nam swojego bohatera”, zwanym dalej  „Konkursem”, oraz tryb przeprowadzenia 

Konkursu. 

 

2.  Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Scena Kultury z siedzibą w Warszawie przy              

ul. Bieżanowska 2/14, 02-655 Warszawa,  zwane dalej „Organizatorem”. 

 

3. Celem Konkursu  jest świętowanie rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 

poprzez aktywizację lokalnej społeczności. Organizatorowi szczególnie zależy aby  zachęcić 

młodzież do odnalezienia lokalnych bohaterów w ich małych ojczyznach, zainspirować do 

odszukania historii  zapomnianych oraz tych, które na trwałe wpisały się w życie danej 

miejscowości. Organizator pragnie połączyć nowoczesność ( forma konkursu) z tradycją. 

 

4. Uczestnik Konkursu- uczestnikami konkursu mogą być dzieci oraz młodzież w wieku 13-25 lat 

z powiatu ciechanowskiego.  

 

5. Finalista Konkursu - Uczestnik Konkursu, któremu w wyniku obrad i decyzji- Komisja 

Konkursowa przyznała I,II i III miejsce w konkursie. 

 

6. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 4 maja 2020 r. (dzień ogłoszenia Konkursu)     do 

31 lipca 2020 r. (dzień zakończenia składania zgłoszeń). 

 

 

§ 2. Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem Konkursu jest:  

1. Nagranie przez uczestnika, zwanego dalej „Zgłaszającym”, filmu bądź teledysku , którego 

tematem przewodnim będzie postać lokalnego bohatera, którego życie lub twórczość 

przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości lub przyczyniła się do ocalenia 

dziedzictwa narodowego. 

 

2. Przesłanie do Organizatora filmu/teledysku oraz podpisanego formularza zgłoszenia. 

 



§ 3. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu 

1. Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do podmiotów, o których mowa w § 1 ust.  

 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

3. Konkurs składa się z jednego, centralnego etapu. 

 

4. Zgłoszenia może dokonać Zgłaszający, o którym mowa w § 2 ust. 1.  . 

 

5. Praca może być wykonana zespołowo lub indywidualnie 

 

6. Każdy Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę filmów/teledysków.  

 

7. Czas trwania filmu lub teledysku nie może przekroczyć 5 minut . 

 

8. Film/teledysk, o którym mowa w  § 2 pkt 1, przygotowuje Zgłaszający dowolną techniką przy 

pomocy urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku i obrazu. Filmy zgłaszane do 

Konkursu nie mogą być przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach. 

 

9. Językiem filmu lub teledysku musi być język polski. 

 

10. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Organizatora do 31 lipca 

2020 r. (pod uwagę brana jest data dostarczenia Zgłoszenia na adres Organizatora) 

 

11. Zgłoszenie musi zawierać: 

1) Film/teledysk nagrany na nośnik pendrive/DVD. Nośnik  musi być opisany według schematu:                      

tytuł filmu oraz imię i nazwisko Zgłaszającego. 

a) Filmy/ teledyski powinny mieć format plików: 

- film – plik w formacie mp4  

- teledysk - plik w formacie mp4  

       b)    Organizator nie zwraca materiałów i nośników nadesłanych do Konkursu. 

c)  Film/teledysk może być przesłany także online za pomocą serwisu WeTransfer na adres: 

o.kolakowska@festiwalnnw.pl 

2)   Kartę zgłoszeniową: 

a) Wzór zgłoszenia do konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

b) wzór karty zgłoszeniowej, będzie także dostępny pod adresem www.scenakultury.pl w 

zakładce „Pokaż nam swojego bohatera”.   

 

3) Przesyłając zgłoszenie Zgłaszający akceptuje regulamin Konkursu. 

 

§ 4. Komisja Konkursowa 
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1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu oraz wyłonienia Finalistów Konkursu 

Organizator powoła Komisję Konkursową. 

 

2. Komisja wybierze spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza. 

 

3. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz 

harmonogram prac. 

 

4. Sekretarz Komisji Konkursowej odpowiada za stronę organizacyjną obrad, w tym za obsługę 

dokumentacyjną. 

 

5. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych. 

 

6. Komisja Konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy jej składu. 

 

7. Uchwała Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

8. Komisja Konkursowa wyłania spośród wszystkich uczestników Konkursu 3 Finalistów 

Konkursu oraz wskazuje, kto z nich zajął I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.  

 

9. Przy ocenie filmów Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria: 

       1) zgodność z tematyką Konkursu. 

       2) pomysłowość i kreatywność w zakresie przedstawienia tematu. 

       3) techniczne wykonanie materiału filmowego. 

 

10. Lista filmów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie umieszczona zostanie na stronie 

www.scenakultury.pl w zakładce ”POKAŻ NAM SWOJEGO BOHATERA” do 17 sierpnia 2020 r.  

 

11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali. 

 

12. O terminie i miejscu Uroczystej Gali Finaliści Konkursu zostaną powiadomieni przez 

Organizatora telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w formularzu 

rejestracyjnym. 

 

13. Organizator zastrzega, że ani uczestnicy Konkursu zgłaszający film do Konkursu,  ani osoby 

biorące udział w filmie/teledysku nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu 

wynagrodzenia od Organizatora Konkursu. 

 

14. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do filmu nadesłanego na Konkurs lub 

praw osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża uczestnika Konkursu.  

 

§ 5. Nagrody w Konkursie 



1. Finaliści Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród jest 

Organizator. 

 

2. Nagrody: 

       1) I miejsce – nagroda rzeczowa w wysokości 2.000 zł  

       2) II miejsce – nagroda rzeczowa w wysokości 1.500 zł 

       3) III miejsce – nagroda rzeczowa w wysokości 1.000 zł  

3. Prezentacja nagrodzonych prac będzie miała miejsce podczas Uroczystej Gali. 

 

4.  Finaliści zostaną zaproszeni na FESTIWAL FILMOWY NNW, organizowany we wrześniu w 

Gdyni. Organizator pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia (śniadanie i obiad) 

Finalistów konkursu. Pozostałe koszty np. koszty transportu Finaliści ponoszą we własnym 

zakresie. Bliższe informacje nt. Festiwalu Filmowego NNW dostępne są na stronie: 

www.festiwannw.pl. 

 

a) Zgłoszenie udziału w FESTIWALU FILMOWYM NNW Finaliści ( wraz z informacjami o 

terminie przyjazdu, ilości dni noclegowych i ilości dni żywieniowych)  Finaliści 

zobowiązani są zgłosić mailem na adres o.kolakowska@festiwalnnw.pl nie później niż do 

31.08.2020r. Finalista każdą zmianę w powyższym zakresie winien zgłosić Organizatorowi 

mailem w terminie do 15.09.2020. 

b) Jeśli Finalistą Konkursu została osoba,  która nie ukończyła 18 roku życia podczas 

Festiwalu Filmowego NNW powinna ona przebywać pod opieką Opiekuna/Opiekunów. 

Organizator podczas festiwalu nie zapewnia opieki i nie ponosi odpowiedzialności za  

nieletnich Finalistów Konkursu. 

c) Koszty zakwaterowania i wyżywienia Opiekuna Finalisty ponoszone są przez 

Organizatora.  

 

5. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z przyznanej w Konkursie nagrody, Organizator 

zastrzega sobie prawo do przekazania tej nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który 

spełnił wszystkie wymagania konkursowe i zajął kolejne miejsce w klasyfikacji punktowej 

przyznanej przez Komisję Konkursową.  

 

6. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa laureata Konkursu w Uroczystej Gali, 

laureat będzie mógł wskazać osobę, która w jego imieniu odbierze nagrodę, lub wybrać 

możliwość przekazania nagrody drogą korespondencyjną.  

 

7. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim, ani wypłacenie im 

równowartości nagrody rzeczowej. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z 

rezygnacją z całości nagrody. 

 

8. Komisja Konkursowa może przyznać nagrody specjalne, biorąc pod uwagę szczególną 

kompozycję filmu/teledysku lub szczególne efekty pracy i działań podejmowanych przez 

Zgłaszającego. Udział laureata nagrody specjalnej w Uroczystej Gali odbędzie się na takich 

samych zasadach jak pozostałych laureatów.  
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§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia logotypów Organizatora na każdym 

filmie biorącym udział w Konkursie oraz do wykorzystania i publikacji filmów laureatów 

Konkursu w mediach i materiałach promocyjnych. 

 

3. Organizator Konkursu może wprowadzać zmiany w Regulaminie, nie naruszając ogólnych 

zasad Konkursu. 

 

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany              

w harmonogramie jego przeprowadzenia, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych. 

 

5. Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w Regulaminie, są rozstrzygane przez 

Organizatora. 

 

6. Wszystkie dokumenty, informacje oraz zmiany dotyczące Konkursu będą publikowane na 

stronie internetowej www.scenakultury.com.pl w zakładce „Pokaż nam swojego bohatera” 

 

7. Dodatkowych informacji o przebiegu Konkursu udziela: Stowarzyszenie Scena Kultury, ul 

Bieżanowska 2/14,  02-655 Warszawa. Osoba odpowiedzialna: Olga Kołakowska, e-mail: 

o.kolakowska@festiwalnnw.pl 

 

8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych ostatecznie decyduje Organizator. 

§ 7. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Zgłaszających, przekazanych w związku z Konkursem, tj. 

dokonania zgłoszenia oraz złożenia reklamacji przez Uczestników, jak również przyznania 

Nagród głównych jest Organizator (dalej również: „Administrator”). Z Administratorem 

można skontaktować się listownie, na adres wskazany we wstępie Regulaminu lub poprzez 

adres mailowy: biuro@festiwalnnw.pl  

2. Administratorem danych osobowych Zgłaszających jest Stowarzyszenie Scena Kultury z 

siedzibą w Warszawie (dalej: „Administrator”), z którym kontakt możliwy jest pod adresem 

biuro@festiwalnnw.pl  Administrator danych osobowych przekazanych w związku z 

Konkursem (dalej: „Administrator”) informuje, że:  

a) dane osobowe Zgłaszających pozyskane przez Administratora są przetwarzane 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z 

rozporządzeniem PE 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 (dalej: 

„RODO”);  

b) dane osobowe przetwarzane są w celach:  

 związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności przyjęciem zgłoszenia 

(Projektu), przyznaniem Nagrody oraz rozpoznaniem złożonej reklamacji (podstawa prawna: 

prawnie uzasadniony interes Administratora oraz zgoda uczestnika - art. 6 ust. 1 lit. f oraz lit. 
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a RODO). Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnik dokonuje wyraźnego działania 

potwierdzającego zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;  

 ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony 

interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

c) podanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

uczestnictwa w Konkursie, przyznania Nagrody głównej,  

d) Zgłaszający ma prawo:  

 żądać od Administratora informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. 

potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe uczestnika; 

 sprostować dane osobowe jego dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane 

osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub 

niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia; 

 żądać usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do 

ich przetwarzania; 

 żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych tj. zażądać zaprzestania ich 

przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania; 

 wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych 

celach Administratora; 

 cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez względu na legalność przetwarzania 

danych przed jej cofnięciem;  

 przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła do 

Administratora, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać 

przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą 

administratorowi;  

e) Uczestnikowi oraz Opiekunowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy Uczestnik 

uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem 

przepisów. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; fax: 22 531-03-

01; infolinia 606-950-000);  

f) dane osobowe Uczestnika lub Opiekuna mogą być przekazane przez Administratora 

innym podmiotom w celu przeprowadzenia Konkursu; dodatkowo również 

operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym 

Administratora danych osobowych prawnie i księgowo;  

g) dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów będą przechowywane przez czas 

trwania Konkursu, rozliczenia oraz okres dochodzenia roszczeń związanych z 

uczestnictwem w Konkursie, tj. trzy lata od daty zakończenia trwania Konkursu;  

h) dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Opiekunów nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,  



i) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.  

3. Dostęp do danych osobowych Uczestników oraz Opiekunów Projektu mogą mieć następujący 

odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora danych, usługodawcy, którym w 

drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług 

świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie 

niezbędnym do wykonywania tych usług, podmioty uprawnione do otrzymania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – wzór zgłoszenia do konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


