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Regulamin konkursu multimedialnego 

„Wiktoria 1920 w stoczkowskich życiorysach” 

odbywającego się w ramach projektu „Wiktoria 2020 w stoczkowskich życiorysach” 

dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022    

w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. 

 I. Organizator Konkursu  

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim ul. 

Piłsudskiego 2, 21-450 Stoczek Łukowski (zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Partnerami w organizacji konkursu są: Burmistrz i Rada Miasta Stoczek Łukowski, Towarzystwo 

Przyjaciół Stoczka Łukowskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Stoczku Łukowskim, Zespół 

Oświatowy w Stoczku Łukowskim, Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim, Stowarzyszenie Inkubator 

Kreatywności Społecznej i Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim 

II. Cel Konkursu  

1. Rozbudzanie twórczej inwencji  oraz kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia.  

2. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.  

3. Propagowanie historii lokalnej przez wykonanie prezentacji multimedialnej lub filmu 

ukazującego i promującego osoby związane z odzyskaniem i umacnianiem niepodległości w 

Stoczku Łukowskim i okolicy: członków POW, żołnierzy Legionów Polskich, uczestników 

wojny polsko - bolszewickiej itp.  

III. Uczestnicy Konkursu  

1. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto filmuje lub tworzy prezentacje multimedialne 

(dalej zwany „Uczestnikiem Konkursu”) z wyłączeniem profesjonalnych fotografów, osób 

zajmujących się zawodowym nagrywaniem filmów oraz osób prowadzących własną 

działalność gospodarczą związaną z filmowaniem.  

2. Konkurs skierowany jest  do następujących grup uczestników:  

a) uczniowie szkół podstawowych,  
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b) uczniowie ponadpodstawowych,  

c) Rodziny (rodzice/ opiekunowie prawni/ wraz z dziećmi) . 

 

IV. Czas trwania Konkursu  

Prace konkursowe można nadsyłać do dnia 2 października 2020 roku. Rozstrzygnięcie 

Konkursu i wręczenie nagród laureatom  nastąpi 11 października 2020 r. podczas pikniku 

historycznego „Stoczkowskie świętowanie Wiktorii 1920”, który odbędzie się na pl. T. 

Kościuszki w Stoczku Łukowskim.   

V. Zasady udziału w Konkursie  

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w konkursie za zgodą  rodzica lub opiekuna prawnego.  

3. W przypadku prac indywidualnych prezentacja multimedialna powinna posiadać 1 autora i 

być wykonana samodzielnie. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko 1 pracę.  

4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 1 prezentację multimedialną (do 25 

slajdów, filmy użyte w prezentacji nie mogą być dłuższe niż 5 minut) lub 1 film (nie dłuższy 

niż 15 minut) lub 1 animację komputerową.  

5. Prezentację multimedialną należy dostarczyć do organizatora konkursu na nośniku: DVD, 

CD lub  pendrive .  

6. Prezentacja multimedialna powinna wyrażać własną inwencję artystyczną autora i nie 

może być powieleniem istniejących projektów.  

7. W konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.  

8. Dopuszcza się wykorzystywanie w pracach gotowych grafik, zdjęć, tekstów itp. jednak 

należy w pracy podać wykorzystane źródła.  

9. Nadesłane w ramach konkursu prace  oraz nośniki, na których je zapisano, nie będą 

zwracane autorom. Zostaną skatalogowane i zarchiwizowane przez Miejski Ośrodek Kultury 

w Stoczku Łukowskim. 

10. Zgłoszenie pracy do konkursu uważa się za zgodę jej  autora (lub  opiekuna prawnego 

autora w przypadku osób niepełnoletnich)  na przeniesienie na organizatora konkursu całości 

praw autorskich do dzieła, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich 

znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji oraz do jego 

zwielokrotniania. 

 11. Zgłoszenie pracy obejmuje: 
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 a) Prezentację multimedialną zapisaną na płycie CD,  DVD lub na pendive’ie.  

b) Podpisany formularz zgłoszeniowy zawierający imię, nazwisko, wiek, adres 

korespondencyjny, numer telefonu, e-mail,  tytuł prezentacji lub filmu wraz z 

oświadczeniami RODO stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu (w przypadku osoby 

niepełnoletniej formularz podpisuje rodzic lub opiekun).  

12. Wymagane dokumenty i pracę w kopercie z dopiskiem - Konkurs multimedialny 

„Wiktoria 1920 w stoczkowskich życiorysach” należy przesłać listem poleconym na adres: 

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim, ul. Piłsudskiego 2, 21-450 Stoczek Łukowski 

lub przynieść osobiście do MOK.  

13. Organizator nie zapewnia sprzętu filmowego ani komputerowego, natomiast w razie 

potrzeby służy pomocą w digitalizacji (skanowaniu) fotografii lub dokumentów niezbędnych 

do stworzenia prezentacji multimedialnej po uprzednim umówieniu telefonicznym.  

14. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu.  

15. Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa 

przyzna najlepszym pracom nagrody.  

VII. Komisja Konkursowa  

1. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nierealizujących 

tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą 

zostać wykluczone prace mające wady formalne (słaba jakość zdjęć, slajdów, zbyt mała 

rozdzielczość itp.).  

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.  

4. W przypadku małej ilości zgłoszonych prac konkursowych uniemożliwiających wybranie I, 

II i III miejsca w poszczególnych kategoriach Komisja Konkursowa może zdecydować o 

połączeniu kategorii konkursowych.  

5. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach Konkursu. 

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Zgłoszenie prezentacji multimedialnej do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego regulaminu.  

2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami odszkodowawczymi w 

stosunku do Organizatora, Uczestnik lub jego rodzaj zrekompensuje Organizatorowi 

ewentualne koszty poniesione z tego tytułu.  
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3. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące konkursu będą umieszczane na stronie 

internetowej www.stoczek-lukowski.pl.  

4. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest  formularz zgłoszeniowy z klauzulami RODO.  
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Konkurs multimedialny „Wiktoria 1920 w stoczkowskich życiorysach” 

 
Formularz zgłoszeniowy 

 
 
................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko autora pracy) 
 
............................................................................................................................................. 
(adres zamieszkania) 
 
…………………………………………………………                         ………………………………………………………. 
E-mail                                                                                          Telefon kontaktowy 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tytuł i rodzaj pracy (film, prezentacja multimedialna) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
Wiek autora i kategoria konkursowa a) uczniowie szkół podstawowych, b) uczniowie szkół 
ponadpodstawowych,  c) Rodziny (rodzice/ opiekunowie prawni/ wraz z dziećmi) 
     
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem  konkursu i akceptuję wszystkie jego 
postanowienia.  
 
 
 

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

Czytelny podpis autora lub  rodzica/opiekuna (w przypadku autorów niepełnoletnich) 

                                                                              

Telefon do organizatorów : 25/ 7970032, 25/ 7970061 lub 696 995 032 
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Oświadczenie uczestnika konkursu (prawnego opiekuna) 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka……………………………………………lub moich danych w celu i w zakresie 

niezbędnym do udziału w konkursie multimedialnym „Wiktoria 1920 w stoczkowskich 

życiorysach” organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim (ul. 

Piłsudskiego 2, 21-450 Stoczek Łukowski, telefon kontaktowy: 25-797 00 32). Niniejsza zgoda 

jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  

 

…………………………………………... 

(data, podpis) 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w konkursie multimedialnym „Wiktoria 1920 w stoczkowskich 

życiorysach” organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim (ul. 

Piłsudskiego 2, 21-450 Stoczek Łukowski, telefon kontaktowy: 25-797 00 32) wyrażam zgodę 

na utrwalanie, wykorzystanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie oraz 

nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego 

dziecka oraz na publikację materiału video z podaniem mojego imienia i nazwiska w: 

- publikacjach na stronie internetowej, portalach społecznościowych 

- wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach 

- kronice okolicznościowej,  

- gablotach i na tablicach ściennych   

oraz w publikacjach na stronach internetowych pozostałych współorganizatorów i patronów 

wydarzeń zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być 

wycofana w dowolnym czasie. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona 

czasowo i terytorialnie.  

 

…………………………………………... 

(data, podpis) 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, 

informujemy, że: 

1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu 

multimedialnego „Wiktoria 1920 w stoczkowskich życiorysach” jest Miejski Ośrodek Kultury 

w Stoczku Łukowskim (ul. Piłsudskiego 2, 21-450 Stoczek Łukowski, telefon kontaktowy: 25-

797 00 32) 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane osobowe oraz wizerunek podane przez uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu 

organizacji konkursu, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach 

Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej a także w celach archiwizacyjnych.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz 

koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą 

cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.   

6. W związku z organizacją konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane 

sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi 

zorganizowania Konkursu. 

Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający 

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

____________________________             ___________________________________  

MIEJSCOWOŚĆ, DATA             CZYTELNY PODPIS  


