
Załącznik  

do Zarządzenia Nr 208/2021 

    Burmistrza Miasta Lublińca 

    z dnia 10 września 2021 r. 

 
 
 
 
 

Konkursu na film promocyjny o Lublińcu, 
z okazji zbliżającego się Jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
 
 
I. Organizator Konkursu  

Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Lublińcu (dalej: „Organizator”).  

  

II. Cel Konkursu  

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego filmu o Lublińcu, który będzie mógł być użyty jako 

film promujący Miasto Lubliniec, rozpowszechniany za pośrednictwem mediów lub wykorzystany 

w inny sposób przez Organizatora w celach promocyjnych, z okazji obchodów jubileuszu 750-lecia 

Miasta Lublińca w 2022 r. 

 

III. Forma Konkursu  

1. Konkurs zorganizowany jest w trybie jednoetapowym.  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

IV. Szczegółowy opis przedmiotu Konkursu  

1. Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie promocyjnego filmu o Lublińcu (dalej: „film”), 

niepublikowanego wcześniej, spełniającego określone warunki ujęte w niniejszym 

regulaminie. 

2. Elementy obligatoryjne filmu:  

1) czas trwania filmu: maksimum 120 sekund;  

2) film musi zawierać co najmniej 3-sekundowe, czytelne hasło: „Lubliniec – 750 lat 

Miasta”; 

3) film musi zawierać logo z okazji jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca, które stanowi 

załącznik nr 5;  

4) film musi zawierać adres strony internetowej: www.lubliniec.eu;  

5) rozdzielczość: minimum 1280 x 720 (16:9 HD) lub FULL HD 1920 x 1080; 

6) kodek (video): H.264, MPEG – 4; 

7) format dźwięku - kodek (audio): MP3 lub AAC; 

8) ilość kanałów (audio): 2 (stereo); 

9) format zapisu: MPEG4, Divx, Xvid, 3G PP (3 gp), MOV (Quick Time), AVI (Windows) 

lub MPG; 



10) rozmiar maksymalny pliku: do 1 GB; 

11) 24-50 klatek/s; 

12) film dynamiczny; 

13) w przypadku gdy uczestnik konkursu zastosuje w filmie podkład muzyczny, tekst 

lektorski z napisami, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) i 2), wówczas wymagane są 

dwie wersje filmu:  

a) bez ścieżki dźwiękowej i napisów; 

b) ze ścieżką dźwiękową i napisami; 

14) film nie może naruszać przepisów prawa, a w szczególności:  

a) naruszać godności osobistej;  

b) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację 

seksualną  oraz narodowość;  

c) ranić przekonań religijnych lub politycznych;  

d) zawierać wulgaryzmów; 

e) sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie                      

środowiska.  

3. Elementy fakultatywne filmu:  

1) film może posiadać podkład muzyczny; 

2) film może zawierać tekst lektorski o historii Lublińca z napisami (najważniejsze 

wydarzenia z historii Lublińca oraz najważniejsze postacie związane z Lublińcem); 

3) film może zawierać teraźniejsze ujęcia następujących miejsc/obiektów:  

a) Rynek Miejski; 

b) Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublińcu „Lubiteka”; 

c) Muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu; 

d) Miejski Dom Kultury; 

e) bulwar Franciszka Grotowskiego; 

f) bulwar Europejski; 

g) bulwar im. Ludwika Okwieki; 

h) MOPS; 

i) Centrum Przesiadkowe Park&Ride; 

j) strefa ekonomiczna (KSSE); 

k) węzeł komunikacyjny – obwodnica Lublińca; 

l) tereny, na których realizowana jest rozbudowa mieszkaniowa (np. okolice od 

ul. Wilniewczyca do obwodnicy); 

m) Stadion Miejski; 

n) Urząd Miejski; 

o) Starostwo Powiatowe; 

4) film może pokazywać również mieszkańców Lublińca w przekroju   

wielopokoleniowym; 

5) film może łączyć obraz filmowy z techniką animacyjną; 

6) film może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym, aparatem 

fotograficznym;  

7) pozostałe atrakcje, obiekty promujące miasto (zgodnie z wizją autora); 

8) inne – propozycje autorskie.  

 



V. Tematyka filmu  

1. Film musi zawierać w sobie elementy, pozwalające na jednoznaczne powiązanie go  

z Miastem Lublińcem.  

2. Organizator oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich filmów, które w oryginalny 

sposób ukażą walory, specyfikę, niepowtarzalność i wyjątkowość Miasta Lublińca oraz jego 

mieszkańców.  

3. Film ma pokazywać unikatowość oraz powodować zwiększenie rozpoznawalności Lublińca 

w regionie, w kraju i za granicą oraz ma być skierowany do szerokiego grona odbiorców 

bez względu na wiek, płeć, zamieszkanie, wykształcenie, zarobki itd.  

 

 VI. Warunki uczestnictwa w Konkursie  

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku. 

3. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”), mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne 

oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 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. 

4. Organizator (wszyscy pracownicy samorządowi zatrudnieni w Urzędzie Miasta Lublińca) 

oraz członkowie Jury i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału w Konkursie, ani 

pomagać Uczestnikom w pracach nad filmem.  

5. Warunkiem udziału w Konkursie osób niepełnoletnich jest dostarczenie do Organizatora 

pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr 3). W przypadku osoby 

niepełnoletniej wszystkie zgody podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

6. W konkursie może brać udział jedna osoba lub zespół osób. 

7. Każdy uczestnik/zespół uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 filmy, w tym 

przypadku każdy film powinien być dostarczony oddzielnie.  

8. Filmy powinny być przedłożone na nośniku DVD lub Pendrive, w zaklejonych kopertach, 

wraz z metryką filmu (załącznik nr 1) i kartą zgłoszenia (załącznik nr 2).  

9. Nośnik oraz okładka każdego filmu muszą być opisane w następujący sposób: imię  

i nazwisko autora/autorów filmu lub oznaczenie producenta, tytuł filmu, nr telefonu, adres 

e-mail. 

10. Na kopercie należy umieścić nagłówek: „Konkursu na film promocyjny o Lublińcu, z okazji 

zbliżającego się jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca”.  

11. Uczestnik/zespół uczestników konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb konkursu oraz w przypadku wygranej na umieszczenie imienia  

i nazwiska na liście laureatów Konkursu w środkach masowego przekazu.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania wybranego filmu.  

13. Koszty dostarczenia filmów do organizatora pokrywa podmiot zgłaszający udział  

w konkursie. 

14. Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 

zabezpieczonych prac oraz uszkodzenie i zniszczenia powstałe podczas doręczania przez 

pocztę lub kuriera filmów zgłaszanych na Konkurs.  



15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia 

przez pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych do Organizatora w związku  

z Konkursem.  

16. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.  

17. Uczestnikom konkursu nie przysługują z tytułu wykonywania prac oraz ich przekazywania 

Organizatorom konkursu żadne roszczenia majątkowe, w tym odszkodowawcze względem 

Organizatora. 

18. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 

19. Uczestnik konkursu powinien uzyskać zgodę na publikację wizerunku w pracy 

konkursowej, wszystkich osób występujących w filmie zgodnie z art. 81* ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1062) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zgodnie  

z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr. 119, z późn. zm. Zgody powinny zostać dostarczone razem z filmem  

w kopercie zgodnie z załącznikiem nr 4 do regulaminu konkursu. 

20. Logo stanowiące załącznik nr 5 może zostać wykorzystane wyłącznie na potrzeby 

stworzenia filmu w ramach konkursu. 

 

VII. Termin i miejsce składania prac konkursowych oraz rozstrzygnięcie  

1. Prace konkursowe należy składać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym  

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,  w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 

2021 r. do godziny 13.00, na podany adres: Urząd Miejski w Lublińcu (Biuro podawcze – 

budynek główny), ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec w godzinach pracy urzędu.  

W przypadku nadesłania prac pocztą (kurierem) liczy się data wpływu do Urzędu Miasta.   

2. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie konkursu z Uczestnikami jest Pani Wioleta 

Smołucha, pracownik Wydziału Dialogu Obywatelskiego tel. 34 353-01-00 wew. 190. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi w dniach 

od 6 grudnia do 17 grudnia 2021 r.  

4. Wręczenie nagród nastąpi  po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy.  

5. Filmy złożone po terminie określonym w ust. 1, nie będą dopuszczone do Konkursu.  

 

VIII. Skład jury  

1. Ustala się następujący skład Jury: 

1) Edward Maniura – Burmistrz Miasta Lublińca – Przewodniczący Jury, 

2) Gabriel Podbioł – Przewodniczący Rady Miejskiej – Członek Jury, 

3) Stanisław Kowalczyk – Przewodniczący Lublinieckiej Rady Kultury – Członek Jury, 

4) Joanna Brzezina - Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu – 

Członek Jury, 

5) Agata Woźniak – Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu – Członek 

Jury. 

2. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.  

 



IX. Rodzaj i wysokość nagród  

1. Nagrody w konkursie - Nagroda główna — 5 000,00 zł.  

2. Wartość nagrody stanowi jedyne wynagrodzenie za przeniesienie własności oryginalnego 

egzemplarza filmu oraz autorskich praw majątkowych do filmu, na polach eksploatacji 

wskazanych w pkt X ust. 6.  

3. Nagroda zostanie przyznana po podpisaniu umowy, o której mowa w pkt X ust. 3, na 

warunkach i w terminie w niej określonym.  

 

X. 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/zespół uczestników zgłaszając film do Konkursu są zobowiązani do złożenia 

pisemnego oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do filmu, 

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  

3. Z autorem/autorami (współtwórcami)/producentem nagrodzonej pracy 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.  

4. Przystąpienie do konkursu wymaga zgody wszystkich autorów (współtwórców)/ 

producenta. 

5. Autorzy (współtwórcy) mogą zawrzeć umowę przed powstaniem dzieła określającą 

wielkość udziałów każdego z nich i sposób, w jaki będą wykonywane przysługujące im 

prawa. Taki rodzaj umowy będzie stanowił załącznik do umowy, o której mowa w pkt. 3. 

Załącznikiem do umowy, o której mowa w pkt. 3 będzie również umowa zawarta przed 

powstaniem dzieła między twórcami, a producentem określająca wielkość udziałów 

każdego z nich i sposób, w jaki będą wykonywane przysługujące im prawa.  

Jeśli udział nie zostanie określony, domniemywa się, że są one równe.  

6. Autor/autorzy (współtwórcy)/producent filmu zobowiązują się przenieść w umowie 

nieograniczone w czasie autorskie prawa majątkowe do filmu na wszystkich polach 

eksploatacji,  

a w szczególności w zakresie:  

1) utrwalania dowolną techniką,  

2) zwielokrotniania,  

3) modyfikowania,  

4) rozporządzania, wprowadzania do obrotu oryginału lub egzemplarzy, w tym 

najmu, dzierżawy, użyczania filmu lub udostępniania w inny sposób,   

5) publicznego wystawiania filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na stronach 

internetowych, w telewizji, w gazecie, w Internecie, w całości lub części, 

samodzielnie lub wespół z innymi utworami, 

6) wykonywania projektów wizualnych służących reklamie, promocji i innym formom 

marketingu, 



7) dokonywania opracowań, w tym przerabiania i przetwarzania, przenoszenia na 

inne formy twórczości, a także do rozporządzania i korzystania z opracowań  

w zakresie określonym w punktach powyżej. 

7. W umowie zostanie określone prawo do korzystania i rozpowszechniania filmu oraz jego 

opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autora/autorów (współtwórców) 

filmu/producenta. 

XI. Sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia Konkursu  

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.lubliniec.eu oraz na oficjalnym 

profilu fb Miasta Lublińca. Laureaci Konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach 

pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

  

XII. Unieważnienie Konkursu  

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bądź przerwania konkursu  

w przypadku:  

1. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa.  

2. Jeżeli prace konkursowe nie spełnią warunków Regulaminu.  

3. Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.  

 

XIII. Klauzula informacyjna RODO dotycząca udziału w konkursie na film promocyjny  
          o Lublińcu, z okazji zbliżającego się jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca  

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. Nr. 119, z późn. zm.,  

informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe,  

a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lublińca, z siedzibą w Urzędzie 

Miejskim, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we  

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. Dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@lubliniec.pl, tel. 34 3530100 wew. 157, 34 

356 3474 lub pisemnie, a adres 42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5; 

3. dane osobowe Autora/Autorów filmu/Producenta przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z udziałem w Konkursie; 

4. Odbiorcami danych osobowych Autora/Autorów/Produceta filmu będą osoby, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

5. Wizerunek oraz imię i nazwisko laureata/laureatów konkursu będą umieszczone na stronie  

internetowej Urzędu Miejskiego www.lubliniec.eu, w Nowinach Lublinieckich, 

na stronie Facebook oraz w materiałach promocyjnych; 

6. Dane osobowe Autora/Autorów/Producenta filmu będą przekazywane do państwa 

trzeciego (Facebook); 

mailto:iod@lubliniec.pl


7. Dane osobowe Autora/Autorów/Producenta filmu będą przechowywane przez okres 

wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie  

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;  

8. W odniesieniu do danych osobowych Autora/Autorów/Producenta filmu decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

9. Autor/Autorzy/Producent filmu posiadają: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Autor filmu uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

10. Autorowi/Autorom/Producentowi filmu nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Autora 

filmu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

11. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne  ale  niezbędne  do 

udziału w konkursie. 

XIV. Postanowienie końcowe  

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Art. 81. Ochrona wizerunku 

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie 
nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych,  

w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 



Załącznik nr 1  
do regulaminu konkursu  

            na film promocyjny o Lublińcu,  
z okazji zbliżającego się jubileuszu 750-lecia 

            Miasta Lublińca 

 
METRYKA FILMU 

Oznaczenie 
producenta/autora/autorów 
filmu 

 

 
1. Tytuł: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Autor/Autorzy (współautorzy)/Producent filmu:…………………………………..…………………… 

……………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wiek (uzupełnić w przypadku osób niepełnoletnich): …………………………………….……….….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Rodzaj filmu: ……………………………………………………………………………………………………………... 

5. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………. 

6. Autor scenariusza: ……………………………………………………………………………………………………… 

7. Autor narracji: ……………………………………………………………………………………………………………. 

8. Autor zdjęć: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Autor muzyki: …………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Metraż – czas filmu: …………………………………………………………………………………………………… 

11. Metraż – czas narracji: ……………………………………………………………………………………………….. 

Utwory wchodzące w skład filmu: 

Lp. 
Tytuł 

utworu 
Rodzaj 
utworu 

Kompozytor 
Autor 
tekstu 

Nazwisko 
wykonawcy 

Właściciel 
praw 

Metraż-
Czas 

        

        

        

        

 
 
 

                                               ……………………………………………………………       
                                                         Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie metryki 



Załącznik nr 2  
do regulaminu konkursu  

            na film promocyjny o Lublińcu,  
z okazji zbliżającego się jubileuszu 750-lecia 

            Miasta Lublińca 

 
KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO NA FILM PROMOCYJNY O LUBLIŃCU 

 
Dane uczestnika konkursu: 
  
Oznaczenie producenta ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko autora filmu……………..……………………………………………........................................................ 

Imię i nazwisko współautora (współautorów)........................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………….................................................... 

Nr telefonu …………………………………….......................................................................................................... 

Adres e-mail ……………………………………………................................................................................................ 

 
OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany(a) 
 
1. Oświadczam, że: 

a) jestem właścicielem lub współwłaścicielem praw autorskich do zgłoszonego filmu oraz  że film 
ten nie narusza praw autorskich osób trzecich, a także że w przypadku wystąpienia osoby 
trzeciej przeciwko organizatorowi konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw 
autorskich do filmu lub jego części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych  
i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmuję odpowiedzialność wobec tej 
osoby trzeciej; 

b) udzielam zezwolenia na: 
a. nieodpłatną publiczną prezentację filmu lub jego fragmentów, w Internecie  

i w innych mediach lub materiałach – wyłącznie w celu promocji konkursu, bądź  
w celach informacyjnych; 

b. nieodpłatne użycie kadrów z filmu (zdjęć) w materiałach promocyjnych konkursu, 
takich w szczególności jak ulotki, foldery, katalogi, strony www, materiały 
multimedialne; 

c) znam i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu na film promocyjny o Lublińcu, z okazji 
zbliżającego się jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca oraz zobowiązuję się do ich 
przestrzegania; 

2. Wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 
Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr. 119, z późn. zm., przez organizatora 
konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, o którym mowa 
powyżej, w tym na ich opublikowanie  w środkach masowego przekazu. 

 
                                                                         ………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                   Data i podpis autora filmu/producenta 
 

………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………….                                                

                                                                                                                                                                   Data i podpis współautora/współautorów filmu 



Załącznik nr 3  
do regulaminu konkursu  

            na film promocyjny o Lublińcu,  
z okazji zbliżającego się jubileuszu 750-lecia 

            Miasta Lublińca 
 

 
 

Zgoda na udział osoby niepełnoletniej 
 

 Wyrażam zgodę na udział osoby niepełnoletniej  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej) 

w konkursie na film promocyjny o Lublińcu, z okazji zbliżającego się jubileuszu 750-lecia Miasta 

Lublińca. 

 
 
 

………………………………………………………………                                          
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego                                   

niepełnoletniego uczestnika konkursu 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4  
do regulaminu konkursu  

            na film promocyjny o Lublińcu,  
z okazji zbliżającego się jubileuszu 750-lecia 

            Miasta Lublińca 
 

DLA OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH W FILMIE PROMOCYJNYM O LUBLIŃCU, 

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ JUBILEUSZU 750-LECIA MIASTA LUBLIŃCA 

 
1. Wyrażam zgodę na udział mojej osoby/osoby niepełnoletniej w konkursie na film 

promocyjny o Lublińcu, z okazji zbliżającego się jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca: 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………. 

Nr telefonu: ………………………………………………………………….. 

 

2. Zapoznałem/Zapoznałam się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego 

postanowienia 

3. Wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych osoby 

niepełnoletniej ……………………………………………….., której jestem rodzicem/opiekunem 

prawnym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr. 119, z późn. zm., przez organizatora konkursu w celach wynikających  

z Regulaminu tego konkursu.  

4. Poprzez wysłanie filmów promocyjnych na konkurs, nieodpłatnie przenoszę na 

Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), w zakresie 

określonym w regulaminie. 

5. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku i wspomnień/ wizerunku i wspomnień 

osoby niepełnoletniej ………………………………………………………….., której jestem 

rodzicem/opiekunem prawnym, przez Organizatora Konkursu, w celach wynikających  

z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062). 

6. Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń finansowych związanych z ww. 

publikacjami. 

 
 

…………………………………………………………………………………….. 
(Miejscowość, data i podpis uczestnika/rodziców/opiekunów prawnych) 

 
 
 
 
  
 



Załącznik nr 5  
do regulaminu konkursu  

            na film promocyjny o Lublińcu,  
z okazji zbliżającego się jubileuszu 750-lecia 

            Miasta Lublińca 
 
 
  

LOGO 
 

 


