KONKURS NA FILM PROMOCYJNY ‘ROWEREM BEZPIECZNIE”
I. OPIS
Organizatorem konkursu są:








Urząd Miasta Nowego Sącza,
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
Krajowe Centrum BRD,
Salon rowerowy Bike Atelier Nowy Sącz.

Uczestnik konkursu ma za zadanie zrealizowad krótki autorski film promujący bezpieczne
poruszanie się na rowerze po drogach oraz zwrócenie uwagi na właściwe wyposażenie
roweru. (np. w formie reklamy lub formie poradnika)
Czas trwania filmu nie może przekraczad: 1,5 min.
W konkursie może wziąd udział każdy, kto jest zainteresowany poprawą stanu
bezpieczeostwa na sądeckich drogach, za wyjątkiem członków Jury i ich rodzin oraz
pracowników Koordynatora Konkursu i ich rodzin.
Każdy uczestnik może nadesład e-mail z jednym filmem. Osoby niepełnoletnie mogą brad
udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Szczegółowe informacje na
temat warunków udziału w konkursie zawiera Regulamin konkursu.
Termin składania prac konkursowych rozpoczyna się 01.06.2019 i będzie trwał do
19.08.2019r. do godz. 12.00. ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 21.08.2019 r.
Nagrody: Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone
 1 miejsce - Rower crossowy „M-Bike”
 2 miejsce - Kask rowerowy „Merida”
 3 miejsce - Bon serwisowy o wartości 150zł
Zgłaszanie udziału: Prace konkursowe należy przesyład wraz z opisem uzupełniającym. Opis
nie może byd dłuższy niż 2000 znaków i musi zawierad następujące informacje:
• dane autora,
• imię i nazwisko
• adres, telefon, e-mail
• wiek
na adres e-mail: sekretariat@mord.pl
E-maila należy zatytułowad "Konkurs na film promocyjny Rowerem Bezpiecznie" i przesład
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00.
Opłaty: Udział w konkursie jest bezpłatny.

REGULAMIN Konkursu na film promocyjny „Rowerem bezpiecznie”
1. Organizator konkursu:
 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
 Urząd Miasta Nowego Sącza,
 Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
 Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,
 Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
 Krajowe Centrum BRD,
 Salon rowerowy Bike Atelier Nowy Sącz.
Koordynatorem konkursu jest: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.
Adres do korespondencji: sekretariat@mord.pl

2. Cel konkursu:
Celem konkursu jest:
 promocja aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez jazdę na rowerze,
 rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się na rowerze,
 rozpowszechnianie wiedzy na temat zabezpieczenia roweru przed kradzieżą,
 zwiększenie aktywności fizycznej mieszkaoców miasta i regionu.
 poprawa stanu bezpieczeostwa na sądeckich drogach
 podniesienie poziomu wiedzy uczestników ruchu drogowego.

3. Forma konkursu:
 W konkursie może wziąd udział każdy, kto jest zainteresowany poprawą stanu
bezpieczeostwa na sądeckich drogach, za wyjątkiem członków Jury i ich rodzin oraz
pracowników Koordynatora Konkursu i ich rodzin.
 Konkurs zorganizowany jest jako jednoetapowy.
 Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu:
1.Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie autorskiego filmu promocyjnego,
niepublikowanego wcześniej, spełniającego warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Obligatoryjne parametry filmu:
a. Czas trwania – maksimum 1,5 minuty
b. Format: MPEG4, Divx, Xvid (zalecany), AVI (Windows)
c. Rozdzielczośd: minimum 1280 x 720 (16 x 9 HD)

d. Ilośd kanałów (audio): 2 (stereo)
3. Film nie może:
a. Naruszad godności osoby ludzkiej;
b. Zawierad treści dyskryminujących ze względu na rasę, płed lub narodowośd;
c. Ranid przekonao religijnych lub politycznych;
d. Zagrażad fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi osób małoletnich;
e. Sprzyjad zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeostwu lub ochronie środowiska;
f. Naruszad praw autorskich majątkowych i osobistych osób trzecich;
g. Zawierad wulgaryzmów.

5. Zakres szczegółowy opracowania pracy konkursowej:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. W przypadku osób małoletnich warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do
Organizatora pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów Uczestnika na udział
w konkursie wraz z filmem.
3. Każdy z autorów może zgłosid do konkursu tylko jedną pracę.
4. Filmy powinny byd przesłany drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mord.pl wraz
z nagłówkiem: „Konkurs na film promocyjny „Rowerem Bezpiecznie”.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia prac
oraz za zakłócenia sieci internetowej uniemożliwiające skuteczne przesłanie prac.
6. Uczestnikom konkursu nie przysługują z tytułu wykonania prac oraz ich przekazania
Organizatorom konkursu żadne roszczenia majątkowe, w tym odszkodowawcze względem
Organizatora.
7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu oraz
z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do
przesłanego filmu.
8. Uczestnik konkursu powinien uzyskad zgodę na publikację wizerunku osób trzecich
w pracy konkursowej zgodnie z Art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). Zgody powinny zostad dostarczone na
oświadczeniach wraz z przesłaną pracą.

6. Termin i miejsce składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe należy przesyład na adres sekretariat@mord.pl, w nieprzekraczalnym
terminie do 19 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00.
2. Prace złożone w terminie późniejszym niż zakłada niniejszy Regulamin nie będą
dopuszczone do konkursu.

7. Skład jury:
W skład jury konkursu wchodzą osoby reprezentujące organizatorów.

8. Dyskwalifikacja:
Praca zostanie zdyskwalifikowana jeżeli:
1. Zostanie przedłożona po terminie określonym w punkcie 6.1 niniejszego Regulaminu
2. Nie spełnia obowiązujących wymogów wymienionych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu.
3. Nosi znamiona plagiatu.
4. Była wcześniej opublikowana.

9. Rodzaj i wysokośd nagród:
Nagrodami w konkursie będą
1 miejsce - Rower crossowy „M-Bike”
2 miejsce - Kask rowerowy „Merida”
3 miejsce - Bon serwisowy o wartości 150zł
Nagrody zostaną rozdzielone pomiędzy laureatów za zajęcie I, II i III miejsca.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego dokonania podziału nagród w przypadku
wysokiego poziomu artystycznego prac lub ich nieprzyznania w przypadku
niezadowalającego poziomu artystycznego prac.

10. Postanowienia dotyczące udzielenia nieodpłatnej licencji do prac konkursowych:
1. Filmy będące przedmiotem oceny w Konkursie muszą byd oryginalnymi pracami autorstwa
Uczestnika.
2. Uczestnicy konkursu przystępując do Konkursu oświadczają, że złożona praca jest
wynikiem ich pracy i nie narusza dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich,
praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw
własności przemysłowej a także danych osobowych osób trzecich i że prawa te nie są
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
3. Autorzy prac przyjmują na siebie wyłączną odpowiedzialnośd za wszelkie roszczenia osób
trzecich
z tytułu praw wymienionych w pkt. 2 , zgłoszone w związku z filmem.
4. Z chwilą przesłania filmu, Uczestnik Konkursu przenosi automatycznie i nieodpłatnie na
Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne do nieograniczonego w czasie
i przestrzeni korzystania i rozporządzania utworem, w całości i we fragmentach, w kraju

i zagranicą oraz udziela mu wyłącznego prawa na zezwalanie na wykonywanie autorskich
praw zależnych.
5. Przeniesienie o którym mowa w ust. 4 dotyczy w szczególności pól eksploatacji
wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) w szczególności w zakresie wykorzystania
w celu emisji, udostępniania na stronach internetowych Organizatorów, we wszystkich
materiałach reklamowych i promocyjnych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania
i wprowadzania do obrotu.
6. Uczestnikowi konkursu nie będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za korzystanie
przez Organizatorów z filmu zgodnie z ust 5.

11. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników rozstrzygnięcia konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 21 sierpnia 2019 r.
2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Koordynatora
Konkursu.
3. Laureaci konkursu zostaną także poinformowaniu o wynikach drogą elektroniczną lub
telefoniczną.
4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie podanym podczas ogłoszenia
zwycięzców.

12. Unieważnienie konkursu
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź przerwania konkursu
w przypadku:
1. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2. Jeśli wszystkie prace konkursowe nie spełniają warunków Regulaminu,
3. Niezadowalającego Organizatora poziomu artystycznego prac.

13. Dane osobowe
1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu oraz w przypadku wygranej na
umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów Konkursu na stronie internetowej oraz w
ewentualnych materiałach promocyjnych.
2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, jest Małopolski Ośrodek
Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.
3. Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktowad się przez:
sekretariat@mord.pl
4. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie
na film promocyjny „Rowerem bezpiecznie”.

5. Dane osobowe mogą byd przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, lecz nie
krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
7. Uczestnik konkursu posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,
usunięcia.
8. Uczestnik konkursu posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie
danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Uczestnik konkursu posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się
ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy RODO.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej
wymienionego celu.

14. Postanowienia koocowe:
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście
przez zgłaszającego.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Nowy Sącz, dnia 26 czerwca 2019 r.

