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Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

REGULAMIN  KONKURSU  

na spot zachęcający mieszkańców regionu do głosowania 26 maja 2019 roku 

 w wyborach do parlamentu Europejskiego 

§1 
Przepisy ogólne 

1. Organizatorem Konkursu na spot filmowy, zachęcający mieszkańców regionu do 

głosowania 26 maja 2019 roku w wyborach do parlamentu Europejskiego zwanego 

dalej Konkursem, jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, NIP: 956-19-45-671,  

REGON: 871121290, zwany dalej Organizatorem.  

2. Konkurs przeprowadzony będzie we współpracy z redakcjami regionalnych i lokalnych 

mediów:  

1) Gazety Pomorskiej, 

2) Expressu Bydgoskiego, 

3) Nowości Dziennika Toruńskiego, 

4) Gazety Wyborczej Toruń, 

5) Gazety Wyborczej Bydgoszcz, 

6) Czasów: Chełmna, Świecia, Brodnicy, Rypina, 

7) Radia GRA, 

8) Polskiego Radia-Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i 

Kujaw" SA, 

9) Telewizji Kablowej Toruń, 

10) TVP3 Bydgoszcz, 

11) Medialnego Centrum Kujaw, 

12) portalu internetowego www.ki24.info, 

zwanymi dalej Partnerami Konkursu. 

3. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie materiału filmowego (zwanego dalej 

,,spotem”),  zachęcającego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do 

głosowania 26 maja 2019 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 

spełniającego warunki zawarte w §4 niniejszego Regulaminu. 

4. Konkurs przeprowadzony będzie w dniach 10-24 maja 2019 r. 

5. Spoty stanowiące zgłoszenia konkursowe są przyjmowane wyłącznie przez Partnerów 

Konkursu. Spośród nadesłanych do redakcji spotów Partnerzy Konkursu: 

1) Gazeta Pomorska, 

2) Express Bydgoski, 

3) Nowości Dziennik Toruński, 

4) Gazeta Wyborcza Toruń, 

5) Gazeta Wyborcza Bydgoszcz, 
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6) Czasy: Chełmna, Świecia, Brodnicy, Rypina, 

7) Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i 

Kujaw" SA, 

8) Medialne Centrum Kujaw, 

9) portal internetowy www.ki24.info 

wybierają po jednym spocie, zaś Partnerzy Konkursu: 

1) TVP3 Bydgoszcz, 

2) Telewizja Kablowa Toruń, 

3) Radio GRA 

wybierają po dwa spoty. 

6. Wszystkie spoty wybrane przez Partnerów Konkursu są spotami zwycięskimi, zaś ich 

autorzy zostaną nagrodzeni przez Organizatora Konkursu. Każdy z Partnerów Konkursu 

powołuje komisję konkursową i sporządza protokół z wyboru zwycięskich spotów.  

 

§2 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa kujawsko-
pomorskiego (niezależnie od zameldowania na pobyt stały lub czasowy).  

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora i przez 
Partnerów Konkursu, małżonkowie wstępni, zstępni tych osób oraz osoby 
współpracujące z Organizatorem i Partnerami Konkursu.  

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać spot jednemu z Partnerów Konkursu 

wymienionych w §1, według  określonych przez niego zasad.  
5. W razie wygranej nagrody głównej uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania na 

adres mailowy Organizatora Konkursu a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl skanów zgód i 
oświadczeń, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.  

6. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę 
praw do otrzymania nagrody. 

§3 
Przebieg Konkursu 

1. Otwarty nabór filmów konkursowych prowadzony przez Partnerów Konkursu - do 15 
maja 2019 r. 

2. Przesłanie przez Partnerów Konkursu do Organizatora zwycięskich filmów wraz z 
protokołami wyboru zwycięzców - od 16 do 19 maja 2019 r. 

3. Ogłoszenie listy zwycięzców i poinformowanie ich o wygranej – do 24 maja 2019. 
4. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - w terminie pomiędzy 27-31 maja 
2019 r. 
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§4 
Warunki spełnianie przez prace 

1. W konkursie ocenianie będą spoty, których motywem przewodnik będzie zachęcenie 
mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do głosowania 26 maja 2019 r. w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jeden spot trwający maksymalnie 60 sekund. 
3. Każdy spot powinien zawierać stały element w postaci zdania ,,Głosuję 26 maja w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego bo….” i jego twórczego uzasadnienia. 
4. Spoty powinny być wykonane techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu 

komórkowego, aparatu fotograficznego w formatach: avi, mpg, mp4, w wysokiej 
rozdzielczości (HD lub fullHD). 

5. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w spocie nie mogą naruszać praw osób 
trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu; w 
wypadku wykorzystania muzyki lub efektów dźwiękowych w materiale należy: 
1) w przypadku wykorzystania muzyki komercyjnej dołączyć potwierdzenie uiszczenia 
opłaty licencyjnej, 
2) w  przypadku wykorzystania muzyki udostępnionej bezpłatnie dołączyć informacje o 
licencji, na której utwór został udostępniony, wraz z dokładnym linkiem do danego 
utworu lub jego licencji i zgodę twórcy. 

6. Grafiki i materiały video wykorzystane w spocie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a 
ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu. 

7. W przypadku wykorzystania grafiki lub video ze źródeł komercyjnych do pracy 
konkursowej należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty licencyjnej. 

8. W przypadku wykorzystania grafiki lub video udostępnionych bezpłatnie dołączyć 
informacje o licencji, na której utwór został udostępniony, wraz z dokładnym linkiem do 
danego utworu i jego licencji lub zgodę twórcy. Za grafiki lub video uznaje się: fragmenty 
programów telewizyjnych, filmów, gier, teledysków, logotypy, animacje, zdjęcia itp. 

9. Filmy zawierające elementy nie spełniające warunków wymienionych w §4, ust. 5 i 6, nie 
zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 

§5 
Nagrody 

1. W Konkursie przewidziano piętnaście równorzędnych nagród rzeczowych w postaci 
hulajnogi elektrycznej o łącznej wartości do 1770 złotych brutto każda, wraz z wartością 
należnego podatku dochodowego. 

2. Nie przewiduje się zamiany nagród rzeczowych na inne, ani wypłaty ich ekwiwalentu 
pieniężnego. 

3. O miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub 
mailowo. Nagrody nieodebrane osobiście podczas uroczystości wręczenia nagród można 
odebrać tylko osobiście w siedzibie Organizatora, po uprzednim uzgodnieniu daty 
odbioru. 

4. Nieodebranie nagrody lub nie poinformowanie Organizatora o jej późniejszym odbiorze w 
terminie do 5 dni roboczych od daty wręczenia nagród skutkuje wygaśnięciem prawa do 
nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 
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§6 
Własność intelektualna i prawa autorskie 

1. W razie wygranej Uczestnik składa oświadczenia, że: 
1) przysługują mu pełne prawa do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu, 
oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są 
ograniczone na rzecz osób trzecich; 
2) osoby utrwalone w materiale wyraziły zgodę na publikację swego wizerunku, w tym 
także na umieszczenie swego wizerunku w Internecie. 

2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nie ograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń 
jakichkolwiek osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku ze 
zgłoszeniem spotu i zawartych w nim treści do Konkursu oraz za ewentualne naruszenie 
praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego 
wizerunku osoby małoletniej.  

3. Uczestnik oświadcza, ze spot nie brał udziału w innych konkursach. 
4. Uczestnik, wysyłając zgłoszenie konkursowe, zobowiązuje się w razie wygranej do 

bezpłatnego przeniesienia z dniem ogłoszenia wyników Konkursu, do przeniesienia na 
Organizatora autorskich praw majątkowych do spotu na polach eksploatacji 
wymienionych w§6 ust. 5. W analogicznym zakresie, do czasu ogłoszenia wyników 
Konkursu, Uczestnik upoważnia Organizatora i Partnerów Konkursu do korzystania ze 
spotu dla potrzeb realizacji celów Konkursu, w szczególności jego oceny i wyboru 
laureatów. Po przeniesieniu praw do spotu na Organizatora i otrzymaniu nagrody, 
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z jakichkolwiek tytułów w stosunku do 
Organizatora. 

5. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w §6 ust.4, Uczestnik wyraża 
nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie narodzonym spotem 
na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art.50 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2010.152.1016 z 
późn.zm.), tj.: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz technika cyfrową, 
2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób niż określony w pkt 2 – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie utworu tak, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym.  

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w §6 ust.4, następuje wraz z 
prawem do dalszego przenoszenia praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na 
wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy utworów 
oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna opłata z ww. tytułu nie 
przysługuje. 

7. W przypadku zawarcia w spocie materiałów, których Uczestnik Konkursu nie jest 
autorem, zobowiązany jest on do złożenia oświadczenia o dysponowaniu autorskimi 
prawami majątkowymi do tych materiałów, w zakresie umożliwiającym realizację jego 
zobowiązań względem Organizatora. 

8. W przypadku zastosowania w spocie materiałów, które są dostępne na zasadzie wolnych 
licencji, Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie w tym względzie, w którym 
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przedstawia również źródło ich pochodzenia, w szczególności zgodnie z postanowieniami 
§3, ust. 5-7 niniejszego Regulaminu. 

 

§7 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wymaga wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i 
rozstrzygnięcia Konkursu, wręczenia nagród, wykonywania osobistych i majątkowych praw 
autorskich do spotów konkursowych i ich dalszego wykorzystania zgodnie z ustawą z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 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). 
2. Administratorem danych osobowych zwycięzców Konkursu jest Organizator. 
3. Wszelkie wymagane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte 
zostały w Klauzuli informacyjnej stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu. 

 

§8 
Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w 
niniejszym Regulaminie. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
1) zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów 
prawnych lub innych istotnych zdarzeń, 
2) odstąpienia od organizacji Konkursu bez podawania przyczyny, 
3) unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyny, 
4) nierozstrzygnięcia Konkursu bez podawania przyczyny lub wyłonienia mniejszej liczby 
nagrodzonych niż 15 osób, w szczególności w przypadku małej liczby nadesłanych spotów. 
3. Spoty zgłoszone w Konkursie będą rozpowszechniane, w szczególności poprzez 
udostępnienie publiczne na stronie internetowej Organizatora i Partnerów Konkursu, ich 
oficjalnych profilach na portalach społecznościowych, na co Uczestnik wyraża zgodę, 
przystępując do Konkursu. 
4. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem Uczestników w uroczystości 
wręczenia nagród ani żadnych innych kosztów związanych z udziałem w Konkursie. 
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego oraz innych aktów prawnych. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych zwycięzców Konkursu jest: 

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z 
inspektorem ochrony danych, tel. 56 62 18 243 lub na adres poczty elektronicznej: 
iod@kujawsko-pomorskie.pl. 

3. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie w razie 

wygranej przez Administratora następujących danych: imię, nazwisko, adres, numer 

telefonu, e-mail. 

4. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych 

danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w 

konkursie.  

5. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację w razie wygranej 

swoich danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość, wiek) oraz umieszczenie 

tej informacji w materiałach promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie, jak 

również na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz w mediach.  

6. Dane osobowe Zwycięzców, po wyrażeniu przez nich zgody, będą przetwarzane i 

używane w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych 

przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). 

7. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację wizerunku. 

8. Zdjęcia z Konkursu, w tym wizerunek Uczestników mogą zostać przekazane 

lokalnym mediom.  

9. Dane osobowe Zwycięzców konkursu będą przetwarzane przez Administratora na 

podstawie art. 6 ust. 1. Lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 rozporządzenia o ochronie 

danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora 

danych osobowych związanych z realizacją konkursu.  

10. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do 

przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

11. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

12. Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu na spot filmowy zachęcający 

mieszkańców regionu do głosowania 26 maja 2019 roku 

 w wyborach do parlamentu Europejskiego 

 

 

Dane uczestnika: 

imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………. 
telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Niniejszym oświadczam, że: 
 
1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu i w pełni ją akceptuję.  

W szczególności, z dniem ogłoszenia wyników Konkursu przenoszę nieodpłatnie w razie 
wygranej na Organizatora wszelkie nieograniczone autorskie prawa majątkowe do 
przedstawionego spotu, udzielam nieodpłatnie zgody na wykonywanie autorskiego prawa 
zależnego. 

 

2. Zapoznałem/-am się z informacją zamieszczoną w Regulaminie Konkursu dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych. 
 

3. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w zakresie określonym zapisami 
Regulaminu. 
 

4. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich 
publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w zakresie określonym 
przepisami Regulaminu, w tym także umieszczenie ich wizerunku w Internecie. 
 

5. Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa majątkowe do spotu nadesłanego na 
Konkurs oraz ze zgłoszony przeze mnie spot nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, 
ani przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez 
osobę trzecia roszczeń związanych ze zgłoszonym spotem. Jestem świadomy, ze 
przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonego przeze mnie spotu, jak i 
naruszenie nim bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zostanie on wykluczony z 
Konkursu.  
 

6. Oświadczam, ze spot zgłoszony przeze mnie do Konkursu nie brał udziału w innych 
konkursach. 

 

…………………………….          ……………………………          ………………………………….. 
    (miejscowość)                                    (data)                                               (podpis) 
 
| 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego1 uczestnika konkursu, który nie ukończył 18 lat, 

na spot filmowy zachęcający mieszkańców regionu do głosowania 26 maja 2019 roku 

 w wyborach do parlamentu Europejskiego 

Dane rodzica/opiekuna prawnego: 

imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………. 
telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Niniejszym oświadczam, że będąc rodzicem/opiekunem prawnym: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

1. Wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie oraz zapoznałem/-am się z treścią 
Regulaminu Konkursu i w pełni ją akceptuję. W szczególności, z dniem ogłoszenia 
wyników Konkursu przenoszę w imieniu dziecka nieodpłatnie w razie wygranej na 
Organizatora wszelkie nieograniczone autorskie prawa majątkowe do przedstawionego 
spotu, udzielam nieodpłatnie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego. 
 

2. Zapoznałem/-am się z informacją zamieszczoną w Regulaminie Konkursu dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych. 
 

3. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka w zakresie określonym zapisami 
Regulaminu. 

 

4. Oświadczam w imieniu dziecka, że osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest 
konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w zakresie 
określonym przepisami Regulaminu, w tym także umieszczenie ich wizerunku w 
Internecie. 
 

7. Oświadczam, że mojemu dziecku przysługują autorskie prawa majątkowe do spotu 
nadesłanego na Konkurs oraz że zgłoszony przez nie spot nie narusza jakichkolwiek praw 
osób trzecich, ani przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku 
zgłoszenia przez osobę trzecia roszczeń związanych ze zgłoszonym spotem. Jestem 
świadomy, ze przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonego przeze mnie 
spotu, jak i naruszenie nim bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zostanie on 
wykluczony z Konkursu.  
 

8. Oświadczam, ze spot zgłoszony przez moje dziecko do Konkursu nie brał udziału w innych 
konkursach. 
 

…………………………….          ……………………………          ………………………………….. 
    (miejscowość)                                    (data)                                               (podpis) 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 


