
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza Konkurs 
na amatorski film promocyjny o mieście Kalety

Regulamin Konkursu

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs i przegląd filmów promocyjnych 
o mieście Kalety (zwany dalej "konkursem"). 
2. Organizatorem przeglądu filmów promocyjnych miasta Kalety i przeprowadzanego w jego ramach konkursu
jest Miasto Kalety. 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 
- promocja miasta Kalety, 
- upowszechnianie świadomej amatorskiej twórczości filmowej, 
- pokazanie urokliwych miejsc w Kaletach – natury, miejsc, wydarzeń itp.

III. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta Kalety. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na 
udział w Konkursie musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny - (formularz załącznik nr 1). 
2. Do konkursu mogą być zgłoszone filmy, które spełniają łącznie następujące warunki: 
• są przeznaczone do publikacji w internecie 
• promują miasto Kalety. 
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 film. 
4. Tematyka filmu jest dowolna. Każdy film musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na 
jednoznaczne powiązanie go z miastem Kalety. 
5. Film zgłoszony do Konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne: 
• format zapisu: mpg, mov, avi, H.264, 
• rozmiar maksymalny: do 2 GB. 
• maksymalny czas trwania: 10 minut 
• film może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym, 

IV. Zgłaszanie filmów 

1. Filmy konkursowe powinny być przekazywane na adres: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-
660 Kalety, z dopiskiem: „Konkurs na film promocyjny”. 
2. Koszty dostarczenia filmów do organizatora pokrywa podmiot zgłaszający udział w konkursie. 
3. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów. 
4. Każdy film powinien być przesłany w dwóch egzemplarzach na nośniku dvd. 
5. Zgłoszone do konkursu filmy powinny być w stanie technicznym umożliwiającym ich projekcję. 
6. Nośnik oraz okładka każdego filmu muszą być opisane w następujący sposób: imię i nazwisko, tytuł filmu, 
nr telefonu, adres e-mail. 
7. Zgłaszający film ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z 
wykorzystaniem filmu w sposób, wskazany w pkt IV, ppkt 8 niniejszego regulaminu. W żadnym przypadku 
zgłoszony film nie może mieć wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich. 
8. Do przesłanych filmów należy dołączyć: 



a) informację: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w 
celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1182 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs 
nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach 
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)." 
(formularz załącznik nr 2) 
b) zgodę na publikację wizerunku zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). 
(formularz załącznik nr 3) 

W przypadku osoby niepełnoletniej powyższe zgody podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

9. Termin zgłaszania filmów upływa w dniu 26 sierpnia 2015 r. o godz. 15.00; do konkursu zostaną 
dopuszczone wyłącznie filmy, które w tym terminie zostaną dostarczone na wskazany wyżej adres. 
10. Organizator ma prawo do odrzucenia filmów, jeśli nie spełniają one wymaganych warunków. 
11. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę lub kuriera filmów 
zgłaszanych do konkurs. 
12. 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 
niniejszym konkursem 

V. Ocena filmów 

Nadesłane filmy wyświetlone zostaną podczas przeglądu filmów amatorskich, który zorganizowany zostanie 
na stadionie miejskim w Kaletach przy ul. Fabrycznej 35, na zakończenie lata 2015. Zwycięski film wyłoniony 
zostanie w głosowaniu tajnym publiczności w trakcie przeglądu. Informacja o terminie przeglądu 
zamieszczona zostanie na stronie internetowej Miasta Kalety www.kalety.pl oraz rozesłana pocztą 
elektroniczną do wszystkich autorów nadesłanych produkcji. Pokaz filmów amatorskich zorganizowany 
zostanie w związku z realizacją projektu „Poprawa jakości infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na cele 
imprez kulturalno – sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety – 
Leśnym Zakątku Śląska”, finansowanego z RPO WSL 2007 – 2013.

VI. Nagrody 
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową, która wręczona zostanie podczas przeglądu filmowego. 

VII. Postanowienia końcowe 
1. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu. 
2. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Agnieszka Kwoka, pod nr tel. 34 352 76 57, email: 
bip@kalety.pl.



Załącznik nr 1
Do Regulaminu
Konkursu na amatorski film 
promocyjny o mieście Kalety 

Zgoda na udział osoby niepełnoletniej

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... w  Konkursie na 

(imię i nazwisko)
amatorski film promocyjny o mieście Kalety. 

 
 ............................................................................................
Miejscowość i data

 ............................................................................................
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu



Załącznik nr 2
Do Regulaminu
Konkursu na amatorski film 
promocyjny o mieście Kalety

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych/danych  osobowych  osoby
nieletniej……....................................................................................  której  jestem  opiekunem*   przez
Organizatora  Ogólnopolskiego  Konkursu  na   amatorski  film  promocyjny  o  mieście  Kalety  w  celach
wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie filmów promocyjnych na
Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich
polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami).    

……………………………………………

Data, podpis

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 3
Do Regulaminu Konkursu na 
amatorski film promocyjny 
o mieście Kalety

Zgoda na publikację wizerunku i wspomnień

Wyrażam  zgodę  na  publikację  mojego  wizerunku  i  wspomnień  /  wizerunku  i  wspomnień  osoby
nieletniej…….....................................................................................której  jestem  opiekunem*  przez
Organizatora Konkursu  w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie art. 81 Ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o  prawie autorskim i  prawach  pokrewnych (Dz.  U.  z  2006 r.,  Nr 90,  poz.  631 z  późn.
zmianami).    

Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń finansowych związanych z w/w publikacjami.

……………………………………………

Data, podpis




