Regulamin Konkursu
,,Z przymrużeniem oka - minuta z życia Strażaka”

§ 1 Informacje podstawowe
1. Organizatorami Konkursu ,,Z przymrużeniem oka - minuta z życia Strażaka”
jest Wójt Gminy Gorlice oraz Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
2. Siedziba biura konkursowego znajduje się w Ropicy Polskiej 338, 38-300
Gorlice.
3. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się Ośrodek Kultury Gminy
Gorlice. Koordynatorką Konkursu jest:
Karolina Szymczyk
tel. 699 670 743
e-mail: konkurs.okgg@gmail.com
4. Konkurs trwa od 16.04.2021 do 11.05.2021 roku.
5. Nadsyłanie prac trwa od 16.04.2021 do 30.04.2021 roku.
6. Głosowanie publiczności trwa od 04.05.2021 roku do 11.05.2021 roku.
7. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz
określa prawa i obowiązki jego uczestników. Jest dostępny na stronie
internetowej pod adresem: www.okgggorlice.info oraz w siedzibie biura
konkursowego.
8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim warunków i zasad.

§2 Cele Konkursu
1. Zachęcenie Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gorlice
do podjęcia działań w zakresie pracy twórczej audiowizualnym.

2. Pobudzenie kreatywności i pomysłowości.
3. Wzrost integracji wśród członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu Gminy Gorlice.
4. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień aktorsko-filmowych wśród druhów OSP.
5. Promowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na
terenie Gminy Gorlice.
6. Promocja Gminy Gorlice oraz Ośrodka Kultury Gminy Gorlice.

§3 Założenia Konkursu
1. Do Konkursu mogą się zgłaszać Ochotnicze Straże Pożarne z terenu
Gminy Gorlice.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć zespoły strażaków OSP, które
w wyznaczonym terminie tj. od 16.04.2021 do 30.04.2021 roku prześlą swoje
zgłoszenie.
3. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej może złożyć na Konkurs tylko jedno
zgłoszenie.
4. Konkurs będzie składał się z dwóch części:
● I część - wybór przez Komisję Konkursową
● II część - wybór przez publiczność - głosowanie za pośrednictwem
portalu Facebook na fanpage Ośrodka Kultury Gminy Gorlice
https://www.facebook.com/okggorlice

§4 Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie filmu przez jednostkę
OSP, wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym
(Oświadczenie nr 1 i Oświadczenie nr 2), stanowiącym
Załącznik do Regulaminu Konkursu.
Film bez karty zgłoszenia nie będzie brał udziału w Konkursie.
2. Przesłane filmy powinny prezentować działalność jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych w sposób humorystyczny.
3. Nagrany film (obraz i dźwięk) powinien zostać przesłany na adres:
konkurs.okgg@gmail.com, za pośrednictwem serwera zewnętrznego

(np. www.wetransfer.com), lub linku do filmu na platformie YouTube, bądź
Dysk Google wraz ze skanem Oświadczeń, o których mowa
w pkt. 1 w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2021 do godz. 23:59.
4. Film powinien być w rozdzielczości min. 720 pikseli, w nagrany w formacie
poziomym i zakodowany w formacie: mp4 oraz w rozmiarze
nieprzekraczającym 1GB i czasie nie dłuższym niż 1 minuta.
5. Film nie może zawierać wulgaryzmów, scen przemocy, wzywania do
nienawiści i innych elementów zabronionych przez prawo.
6. Przesłany film nie powinien być wcześniej publikowany i nagradzany w innych
konkursach.
7. Przesłany film musi być wolny od praw osób trzecich i w całości stanowić
własność uczestnika.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie
nagrań o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie,
czy wielkości pliku, oraz filmy zawierające scen o niedozwolonej treści.
9. W przypadku wystąpienia roszczeń ze strony osoby trzeciej, wynikających
z tytułu naruszenia praw autorskich, uczestnik Konkursu, osoba wyłącznie
odpowiedzialna, jest zobowiązany do zrekompensowania Organizatorom
kosztów poniesionych w wyniku skierowania przeciwko niemu roszczeń
odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania Organizatorów,
jakie powstaną z tego tytułu.
10. Organizatorzy nie zwraca uczestnikom Konkursu nadesłanych filmów,
zastrzegając sobie zarazem prawo do opublikowania i publikowania
w mediach nadesłanych filmów, bez dodatkowej zgody autorów
i bez honorarium autorskiego.
11. Koszt zgłoszenia filmu ponosi uczestnik Konkursu.

§5 Jury
1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa.
2. Komisję powołuje Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice.
3. Do zadań Komisji należy: kwalifikacja nadesłanych filmów, ich ocena oraz
przyznanie nagród.

4. Jury oceniać będzie:
-

zgodność filmu z tematyką Konkursu

-

kreatywność i pomysłowość

-

humorystyczny charakter przekazywanej treści

-

ciekawe ujęcie tematu

-

wypełnienie kwestii formalnych

5. Decyzja Komisji w sprawie przyznania wyróżnień jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.
6. Komisja Konkursowa po uzgodnieniu z Organizatorami, zastrzega sobie
prawo do przyznania dodatkowych nagród, nie wymienionych w niniejszym
regulaminie.

§6 Nagrody
1. Finalnie zostaną przyznane dwie nagrody główne:
a. Nagroda główna ,,PRĄDOWNICA WÓJTA GMINY GORLICE”
ufundowana przez Wójta Gminy Gorlice za wygraną
w Konkursie ,,Z przymrużeniem oka - minuta z życia Strażaka”
według oceny Komisji Konkursowej.
b. Nagroda publiczności ,,WĄŻ PUBLICZNOŚCI” - za wygraną w
głosowaniu publiczności w Konkursie ,,Z przymrużeniem oka minuta z życia Strażaka”
2. Osoby wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione drogą e-mailową,
bądź telefoniczną o wynikach Konkursu.
3. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego.
4. Termin rozstrzygnięcia Konkursu oraz wyniki zostaną opublikowane na
facebookowym fanpag’u OKGG facebook.com/okggorlice.

§7 Ochrona Danych Osobowych
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników
Konkursu. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwane RODO):
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Kultury Gminy
Gorlice reprezentowany przez Dyrektora, adres: Ropica Polska 338,
38-300 Gorlice, e-mail: okgg1@wp.pl, tel. 18 353 73 41.
2. Ośrodek Kultury Gminy Gorlice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym Pani/Pan może się skontaktować poprzez adres e-mail:
iodo.okgggorlice@wp.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia
konkursu oraz promowania konkursu. Podstawą do przetwarzania danych
osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda w formie załączonego
oświadczenia (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych).
4. Posiadacie Państwo prawo: do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podane przez Państwa dane są dobrowolne, jednak jest to warunek
niezbędny do udziału w niniejszym Konkursie. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
6. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa dane:
imię i nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, wizerunek.
7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem Państwa zgody.
8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy
obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów
prawa, w tym organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące
na naszą rzecz usługi.
9. Państwa dane osobowe w postaci, imienia i nazwiska, wieku,
numeru telefonu, adresu e-mail, wieku będą przechowywane i przetwarzane

przez okres trwania konkursu oraz przez okres niezbędny do realizacji celów
związanych z Konkursem.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani
organizacji międzynarodowej.
11. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
RODO.

§7 Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania, zmiany zasad lub
unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych
zmianach będzie publikowana na stronie internetowej www.okgggorlice.info
oraz fanpag’u OKGG facebook.com/okggorlice.
2. Sprawy, które nie są ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja
Konkursowa.

