
REGULAMIN 
Konkursu na film promocyjny o Ząbkowicach Śląskich 

„Nakręcamy Ząbkowice Śląskie”  
 
I. Organizator Konkursu 
Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich /dalej: „Organizator”/. 

II. Cel Konkursu 
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego filmu o Ząbkowicach Śląskich, który będzie mógł 
być użyty jako film reklamowy rozpowszechniany za pośrednictwem mediów lub 
wykorzystany w inny sposób przez Organizatora w celach promocyjnych. 

III. Forma Konkursu 
1. Konkurs zorganizowany jest jako jednoetapowy. 
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na uroczystym pokazie, planowanym w czerwcu 2012 r., 
podczas którego Jury przedstawi Laureatów. 

IV. Opis przedmiotu Konkursu 
1. Przedmiotem Konkursu jest zrealizowanie od 45- do 60- sekundowego filmu                          
o Ząbkowicach Śląskich /dalej: „film”/, spełniającego warunki określone w Regulaminie. 
2. Elementy obligatoryjne: 
1) czas trwania filmu: od 45 sekund do 60 sekund; 
2) film musi zawierać co najmniej 3- sekundowe, czytelne hasło: „Ząbkowice Śląskie – Miasto 
Krzywej Wieży i Frankensteina”; 
3) film musi zawierać adres strony internetowej: www.zabkowiceslaskie.pl 
4) rozdzielczość: 1280 x 720  (16:9 HD) i 640 x 480 (4:3 SD); 
5) film nie może: 
- naruszać godności ludzkiej; 
- zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz 
narodowość; 
- ranić przekonań religijnych lub politycznych; 
- zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich; 
- sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. 
3. Elementy fakultatywne: 
1) podkład muzyczny; 
2) film może łączyć obraz filmowy z techniką animacyjną lub być w całości animowany; 
3) w filmie może być zastosowany tekst lektorski z napisami lub same napisy; 
4) film może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym, aparatem 
fotograficznym; 
5) inne – propozycje autorskie. 

V. Tematyka filmu 
1. Tematyka filmu jest dowolna. Film musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające 
na jednoznaczne powiązanie go z Miastem Ząbkowice Śląskie. 
2. Organizator oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich filmów, które w oryginalny 
sposób ukażą walory, specyfikę, niepowtarzalność i wyjątkowość Miasta Ząbkowice Śląskie 
oraz jego mieszkańców. 
3. Film ma pokazywać unikatowość oraz powodować zwiększenie rozpoznawalności 
Ząbkowic Śląskich w regionie, w  kraju i za granicą oraz ma być skierowany do szerokiego 
grona odbiorców bez względu na wiek, płeć, zamieszkanie, wykształcenie, zarobki etc. 

 

 



VI. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu /dalej: „Uczestnik”/ mogą być 
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej, podmioty występujące wspólnie: s.c. i konsorcjum uczestników (zespół autorów, 
zespoły autorskie), które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. 
Przepisy dotyczące Uczestników stosuje się odpowiednio do uczestników biorących wspólnie 
udział w Konkursie. 
2. Organizator oraz inni członkowie Jury i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału             
w Konkursie ani dopomagać Uczestnikom (np. poprzez udzielanie dodatkowych informacji 
itp. – wszyscy Uczestnicy otrzymują taki sam pakiet materiałów informacyjnych). 
3. Warunkiem udziału w Konkursie osób niepełnoletnich jest dostarczenie do Organizatora 
pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. 
4. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden film, w tym przypadku każdy film 
powinien być dostarczony oddzielnie. 
5. Filmy winny być przedłożone na nośniku DVD wraz z metryką filmu (załącznik nr 1            
do Regulaminu) i formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 2 do Regulaminu). 
6. Na kopercie należy umieścić nagłówek „Konkurs na film promocyjny o Ząbkowicach 
Śląskich”. 
7. Dla zachowania anonimowości i obiektywizmu podczas głosowania filmy nie mogą 
zawierać informacji o twórcach i producentach. 
8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
konkursu oraz w przypadku wygranej na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów 
Konkursu w Internecie. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania wybranego filmu. 

VII. Termin i miejsce składania prac konkursowych 
1. Prace konkursowe należy składać na podany adres do korespondencji: 
Biuro Obsługi Interesanta 
Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich 
ul. 1 maja 15 
57-200 Ząbkowice Śląskie 
we wtorki w godzinach 8.00-16.00, w pozostałe dni tygodnia w godzinach 7.00–16.00            
w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2012 r. do godziny 16.00. 
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami jest Justyna Giryn, tel. +48 74 816 53 45 
3. Głosowanie internautów: 1 czerwca – 14 czerwca  2012 r. 
4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w sali kinowej Ząbkowickiego 
Ośrodka Kultury  w  czerwcu 2012 r.  na uroczystej Gali Finałowej Konkursu (termin zostanie 
podany przez Organizatora w terminie późniejszym na stronie internetowej Organizatora). 
5. Filmy złożone po terminie określonym w ust. 1, nie będą dopuszczone do Konkursu. 
6. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę lub 
kuriera filmów zgłaszanych na Konkurs. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia 
przez pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub 
przez/do Organizatora w związku z Konkursem. 
8. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych. 

VIII. Skład jury 
1. W skład Jury powołani będą przedstawiciele agencji reklamowych, branży filmowej, 
artystów,  samorządu oraz Organizatora. 
2. Jury konkursu dokona wstępnej oceny i selekcji filmów celem dopuszczenia ich do 
głosowania internetowego o nagrodę publiczności. 
3. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 



IX. Dyskwalifikacja 
Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli: 
1) zostanie przedłożona po dacie zamknięcia Konkursu – prace, które dotrą pocztą po tej 
dacie, nie będą dopuszczone do Konkursu; 
2) nie spełni wymogów regulaminu Konkursu. 

X. Rodzaj i wysokość nagród 
1. Nagrody w konkursie: 

1) Nagroda główna — 5 000,00 zł 
2) Nagroda publiczności biorąca udział w głosowaniu poprzez Internet w wysokości 

1 000,00 zł, ufundowana przez serwis Express-Miejski.pl 
2. Wartość nagrody stanowi jedyne wynagrodzenie za przeniesienie własności oryginalnego 
egzemplarza filmu oraz autorskich praw majątkowych do filmu, na polach eksploatacji 
wskazanych w umowie z laureatem, o której mowa w ust. 3. 
3. Nagroda zostanie przyznana po podpisaniu umowy, o której mowa w pkt XI ust. 6,            
na warunkach i w terminie w niej określonym. 

XI. Postanowienia dotyczące przeniesienia własności oryginalnego egzemplarza filmu oraz 
autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej 
1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie muszą być twórcami, współtwórcami lub 
producentami filmu. 
2. Uczestnik zgłaszając film do Konkursu jest zobowiązany do złożenia pisemnego 
oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do filmu, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
3. Jeżeli Uczestnik nie będzie posiadał wyłącznych autorskich praw majątkowych do filmu, 
wówczas powinien złożyć oświadczenie o sytuacji prawnej filmu oraz o jego uprawnieniach. 
Organizator podejmie decyzję, czy dopuścić taki film do Konkursu. 
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, powinny być podpisane przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania zgłaszającego film. 
5. Oryginalny egzemplarz nagrodzonego filmu przechodzi na własność Organizatora, z chwilą 
przyjęcia nagrody przez Uczestnika konkursu. 
6. Z laureatem – autorem nagrodzonej pracy (z wyjątkiem laureata nagrody publiczności), 
Organizator podpisze umowę o przeniesieniu własności oryginalnego egzemplarza filmu oraz 
o przejściu autorskich praw majątkowych do filmu, a wynagrodzenie za przeniesienie 
własności i nabyciu autorskich praw majątkowych do filmu, stanowi przyznana nagroda. 

XII. Sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia Konkursu 
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zabkowiceslaskie.pl oraz 
www.express-miejski.pl. Laureaci Konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach 
pocztą elektroniczną. 
 

XIII. Unieważnienie Konkursu 
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku: 
1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 
2) jeżeli wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków Regulaminu, 
3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych. 

XIV. Postanowienie końcowe 
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

http://www.zabkowiceslaskie.pl/
http://www.express-miejski.pl/

