
REGULAMIN

Konkursu „Pokaz Talentów”

§ 1.

WARUNKI OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady prowadzenia konkursu pod nazwą „Pokaz Talentów” (zwanego
dalej Konkursem).

2.  Konkurs jest  organizowany przez Centrum Usług Społecznych w gminie  Czarnia  z siedzibą w
Długie 13, 07-431 Czarnia.

3. Osoby odpowiedzialne za konkurs – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia Pani
Ewelina Dylewska – Dercz oraz Organizator Społeczności Lokalnej Pan Sebastian Suchodolski.

§2.

CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 Lipca 2022 roku – filmiki konkursowe można przesyłać na adres
osl@cusczarnia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2022 r.

§3.

UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Czarnia (zwani dalej Uczestnikami).

2. Udział Uczestników niepełnoletnich w Konkursie jest uzależniony od wyrażenia zgody przez ich
rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu (Zgoda opiekuna).

3. Dopuszcza się prace zespołowe. Maksymalna ilość osób w grupie to 3 osoby. 

§4.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest  pokazanie w formie  video w jaki  sposób realizujesz swoje pasje i
doskonalisz swoje zdolności. 

Na przykład:

a) lubisz malować? Zmontuj video ze zdjęć swoich prac,

b) twoją pasją jest gotowanie? Nakręć krótkie video, jak sporządzasz swoją popisową potrawę (danie
oryginalne, zaskakujące swoim wyglądem i smakiem)

c) kochasz śpiew lub grasz na jakimś instrumencie? Nagraj video z twoim wykonaniem. 

Itp.



2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać jej podpisany
skan  do  Organizatora  Społeczności  Lokalnej  Pana  Sebastiana  Suchodolskiego.  W przypadku  gdy
Uczestnik jest osobą niepełnoletnią do karty trzeba dodatkowo dołączyć podpisany skan Załącznik nr
1  do  niniejszego  Regulaminu.  Oryginały  kart  zgłoszeniowych  i  ewentualnych  oświadczeń  należy
osobiście dostarczyć do siedziby Organizatora – pokój nr 5.

3. Video Konkursowe musi zostać dostarczone na nośniku multimedialnym bądź drogą elektroniczną
(adres mailowy: osl@cusczarnia.pl) do pana Sebastiana Suchodolskiego najpóźniej do 31.07.2022r.

4. Film powinien trwać maksymalnie 3 minuty.

5. Zgoda Opiekuna powinna zostać podpisana czytelnie przez rodziców, opiekunów prawnych lub
przedstawicieli ustawowych wszystkich niepełnoletnich Uczestników.

6. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę Konkursową. W pracy Konkursowej może być
zaprezentowana więcej niż jedna umiejętność.

7.  Uczestnicy  decydując  się  na  wzięcie  udziału  w Konkursie  oraz  rodzice,  opiekunowie  prawni
Uczestników niepełnoletnich przekazując podpisaną Zgodę Opiekuna, oświadczają jednocześnie, że
Uczestnikom przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac, i są one
wolne od wad fizycznych  i  prawnych oraz roszczeń osób trzecich.  Uczestnicy konkursu,  rodzice,
opiekunowie  prawni  Uczestników  niepełnoletnich  ponoszą  wyłączoną  odpowiedzialność  za
naruszenie cudzych praw autorskich.

8.  Wzięcie  udziału w Konkursie  przez Uczestników oznacza udzielnie  Organizatorowi  wyłącznej,
nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji na wielokrotne korzystanie z całości
jak i w dowolnie wybranych fragmentach z Video Konkursowego przez Organizatora Konkursu na
następujących polach eksploatacji:

- wprowadzanie do pamięci komputera, a także umieszczanie na stronie internetowej 

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia oraz na Facebooku Centrum;

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,

- publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym,  w szczególności poprzez umieszczenie w dowolnej sieci komputerowej, w
tym udostępnianie „na żądanie“, w wersji elektronicznej lub w formie edycji multimedialnej zarówno
z  umożliwieniem  użytkownikowi  sporządzenia  kopii,  jak  i  bez  takiej  możliwości,  a  także
rozpowszechnianie z portali innych dystrybutorów,

- wykorzystanie w działaniach reklamowych lub promocyjnych.

9. Udział w konkursie jest automatycznie zgodą Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych oraz
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika.

10. W Konkursie nie będą brały udziału Prace Konkursowe:

a) do których nie załączono podpisanej Zgody Opiekuna (dot.  osób niepełnoletnich), w tym także
jeżeli Zgoda Opiekuna nie została podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika,
lub też osoby takie nie wyraziły zgody o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu,

b) niespełniające warunków Konkursu,

c) które nie stanowią własności intelektualnej Uczestnika konkursu lub w stosunku do których

Uczestnicy konkursu nie wyrazili zgody na korzystanie z nich.



d) w odniesieniu, do których Uczestnik Konkursu w treści Karty Zgłoszeniowej: nie wyraził zgody na
przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Karcie Zgłoszeniowej w celu realizacji Konkursu i
publikacji Video Konkursowego po zakończeniu Konkursu,

e)  które  zawierają  elementy  nieodpowiednie  dla  dzieci  w  szczególności  rażąco  drastyczne  lub
wulgarne.

§5.

PRACA KONKURSOWA

1. Praca Konkursowa powinna być wykonana samodzielnie przez Uczestnika. W pracy należy

wykorzystać oryginalne materiały wykonane przez Uczestnika.

§ 6.

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Komisję Konkursową na podstawie oceny zgłoszonych

Video konkursowych.

2. Komisja Konkursowa ocenia prawidłowo nadesłane Video Konkursowe według następujących

łącznych kryteriów:

- poziom artystyczny przedstawionych prac,

- oryginalność Video Konkursowego,

- kreatywność Uczestnika,

- wkład pracy,

- wprowadzanie elementów humorystycznych lub zastosowanie oryginalnych i nietuzinkowych

rozwiązań.

3. Po zapoznaniu się z pracami konkursowymi Komisja Konkursowa w oparciu o kryteria wskazane

powyżej wyłoni 3 laureatów spośród uczestników.

§ 7.

PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Decyzje Komisji Konkursowej są podejmowane jednogłośnie i mają charakter ostateczny oraz

nieodwołalny.



§ 8.

OGŁASZANIE WYNIKÓW

Ogłoszenie  wyników  Konkursu  nastąpi  nie  później  niż  20.08.2022r.  Organizator  konkursu
poinformuje o wyniku tylko osoby, które zajęły odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce.  

§ 9.

NAGRODY

Za zajęcia pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.

Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma dyplom pamiątkowy.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany Regulaminu lub przedłużenia Konkursu

w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

2. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.



Załącznik nr 1.

ZGODA OPIEKUNA

Jako rodzic/opiekun prawny .....................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

ur. dnia. .............................. wyrażam zgodę na wzięcie przez moje dziecko/podopiecznego udziału w
Konkursie „Pokaz Talentów”.

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie warunki udziału w
Konkursie.

Oświadczam,  iż  Praca  konkursowa  została  przygotowana  samodzielnie  przez  moje
dziecko/podopiecznego i według mojej najlepszej wiedzy nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz
nie  jest  obciążona  jakimikolwiek  wadami  prawnymi.  Działając  w  imieniu  i  na  rzecz  mojego
dziecka/podopiecznego wyrażam zgodę na udzielenie

Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy konkursowej na zasadach wskazanych w § 4 ust. 8
Regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich (imię, nazwisko) oraz mojego dziecka

(imię,  nazwisko,  data  urodzenia)  w  związku  z  przeprowadzeniem  Konkursu,  ogłoszeniem  jego
wyników

oraz przygotowaniem i eksploatacją publikacji zawierającej nagrodzone Video konkursowe.

PODPIS (czytelny) :

.........................................................................


