
Załącznik do zarządzenia nr 136/16
Burmistrza Pasłęka z dnia 19 grudnia 2016 r.

REGULAMIN KONKURSU
na najlepszy film o Pasłęku, z okazji Jubileuszu 720-lecia Pasłęka, pt. „Pasłęk w kilka minut"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem  konkursu  na  najlepszy  film  o  Pasłęku  pt.:  „Pasłęk  w  kilka  minut”  jest

Burmistrz Pasłęka.
2. Celem konkursu jest wybranie najlepszego filmu promującego Pasłęk, nagranego telefonem

komórkowym,  w  ramach  organizacji  uroczystości  Jubileuszu  720-lecia  Pasłęka  w  2017
roku.

3. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
1) pierwszy etap konkursu: zgłaszanie prac konkursowych,
2)  drugi  etap  konkursu:  wybór  laureatów  konkursu  przez  komisję  konkursową  oraz
w drodze głosowania przez internet.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW KONKURSU
Pierwszy etap konkursu:

1. Pierwszy etap konkurs rozpoczyna się 01.01.2017 r., a termin nadsyłania filmów upływa z
dniem 15.08.2017r.

2. Uczestnicy  konkursu  mogą  w  ramach  konkursu  zgłaszać  filmy  dotąd  niepublikowane  i
nienagradzane w innych konkursach.

3. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden film w ramach konkursu.
4. Film powinien spełniać następujące wymogi:

1) Treść:  opowieść  łącząca  ze  sobą  historię  Pasłęka  z  historią  życia  konkretnej
osoby/mieszkańca gminy. 
2) W  treści  należy  zawrzeć  informację,  iż  film  wykonany  został  z  okazji  Jubileuszu
720-lecia Pasłęka.
3) Narzędzie: film wykonany telefonem komórkowym.
4) Czas trwania: minimalnie 3 minuty, maksymalnie 5 minut.

5. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy lub grupa mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk
nieprofesjonalnie  zajmujący  się  utrwalaniem  obrazów  za  pomocą  dźwięku  i  obrazu,
w wieku do 20 lat,  którzy wezmą udział  w warsztatach tematycznych zorganizowanych
przez Pasłęcki Ośrodek Kultury.

6. Informacja  o  terminie  i  miejscu  organizacji  warsztatów,   o  których  mowa  w  ust.  5
regulaminu zostanie podana do publicznej informacji przez Pasłęcki Ośrodek Kultury.

7. W celu zgłoszenia filmu w ramach  konkursu uczestnik wypełnia Kartę Zgłoszenia Filmu,
stanowiącą załącznik do regulaminu i dostarcza zgłoszenie oraz film zapisany na nośniku
elektronicznym na adres: Urząd Miejski w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk w
terminach wskazanych powyżej w ust. 1. (w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „KONKURS
– PASŁĘK W KILKA MINUT”).

8. Warunkiem  zakwalifikowania  filmu  do  konkursu  jest  złożenie  przez  osoby  będące
bohaterami filmu (których historia życia została przedstawiona w filmie) oświadczenia  o
wyrażeniu zgody na projekcję publiczną filmu i na przetwarzanie jej danych osobowych w
celach przeprowadzenia konkursu oraz w związku z projekcją publiczną filmu.

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 stanowi integralną część Karty Zgłoszenia Filmu.
Drugi etap konkursu:

1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni:
- przez Komisję Konkursową,
- w głosowaniu przeprowadzonym przez internet.

2. Burmistrz Pasłęka powoła i określi tryb pracy Komisji Konkursowej. 
3. Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych propozycji trzech laureatów konkursu.
4. Spośród wszystkich filmów zgłoszonych w konkursie  wyłoniony zostanie  w głosowaniu

internetowym „Film Publiczności”, który otrzyma największą liczbę głosów.



5. Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
1) zdobywca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości: 2500 zł,
2) zdobywca drugiego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości:  1500 zł,
3) zdobywca trzeciego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości: 1000 zł.
4) zdobywca tytułu „Film Publiczności” otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości: 1000 zł.

6. Wśród osób, które oddały swój głos w głosowaniu internetowym na „Film Publiczności”
organizator rozlosuje 20 upominków.

7. Ogłoszenie laureatów oraz  wręczenie nagród odbędzie się  podczas  uroczystości  z okazji
720-lecia Pasłęka w dniu 9 września 2017 r.

8. Laureaci  i  zwycięzcy  będą  również ogłoszeni  na  stronie  internetowej  gminy  Pasłęk
www.paslek.pl.

9. Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych przez organizatora dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz zgody na publiczną publikację filmu w związku z
realizacją procedury konkursowej.

10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego warunkami i ich
zaakceptowaniem.

11. Regulamin  będzie  dostępny  na  stronie  www.paslek.pl  i  do  wglądu  w  siedzibie Urzędu
Miejskiego w Pasłęku.

III. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu poprzez akceptację Regulaminu, oświadcza, że zgłoszony do konkursu

film jest jego autorstwa. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu
pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne kroki prawne i faktyczne
celem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.

2. Organizator działając na podstawie art. 921 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody,
nabywa własność nagrodzonych filmików oraz całość autorskich praw majątkowych wraz z
wyłącznym  prawem  do  zezwalania  na  wykonywanie  autorskich  praw  zależnych  -  w
stosunku do nagrodzonych filmików, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co w szczególności obejmuje
następujące, znane w chwili wydania nagrody, pola eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań - wytwarzanie dowolną
techniką,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego  oraz
techniką cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu oryginału utworu oraz jego opracowania albo egzemplarzy,
na których utwór utrwalono, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy (w Polsce
i za granicą),
c) publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym ,
d)   modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w
całości lub części,
e) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w
zakresie reklamy, promocji, dokonywane przez Organizatora. 

3. Laureatowi  nie  przysługuje odrębne wynagrodzenie  za  korzystanie  przez Organizatora z
nagrodzonych filmików na każdym odrębnym polu eksploatacji.

IV. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać imię,  nazwisko i  adres uczestnika Konkursu,  jak również

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich

złożenia.
4. Decyzja  Komisji  Konkursowej  w  przedmiocie  reklamacji  jest  ostateczna  i  wiążąca.

Uczestnik Konkursu o decyzji Komisji Konkursowej zostanie powiadomiony pisemnie w
terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 


