
Regulamin konkursu 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem Konkursu „DOMOWY FILMOWIEC!” (dalej 

„Konkurs”) są Warsztaty Kultury w Lublinie, z siedzibą przy ul. Grodzkiej 5a, 20-112 

Lublin, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Lublin pod numerem 12, NIP 

PL7123274371, REGON 061474549 , zwanymi dalej „Organizatorem”. 

1.2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w 

Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 

1.3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: www.warsztatykultury.pl 

1.4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.5. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności 

„loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od 

przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.). 

2. Warunki udziału w Konkursie 

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób małoletnich w wieku 6-15 lat , jednak ich zgłoszenia 

mogą dokonać wyłącznie ich prawni opiekunowie, którzy posiadają pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

2.2. Z Konkursu wyłączone są osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia 

nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z 

Organizatorem, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie 

Konkursu. 

2.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny. 

2.4. Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem 

podanym w wiadomości zgłoszeniowej. 

2.5. Opiekun prawny Uczestnika biorącego udział w Konkursie wyraża zgodę na 

opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika na stronie internetowej 



https://www.facebook.com/WarsztatyKultury, https://warsztatykultury.pl/ oraz na 

opublikowanej liście laureatów. 

2.6. Opiekun prawny Uczestnika biorącego udział w Konkursie wyraża zgodę na 

upublicznienie pracy konkursowej w tym wizerunku i głosu dziecka wraz z danymi 

osobowymi oraz ponosi pełną odpowiedzialność za jej treść oraz oświadcza, że posiada zgodę 

na nagranie i upublicznianie nagrania od wszystkich osób biorących udział w nagraniu 

będącym Pracą Konkursową. 

3. Zasady Konkursu 

3.1. Organizator na stronie internetowej https://www.facebook.com/WarsztatyKultury oraz na 

https://warsztatykultury.pl/ umieści formalne zawiadomienie o Konkursie („Post 

Konkursowy”), w którym wskaże zadanie konkursowe. 

3.2. Celem zadania jest stworzenie przez Uczestników Konkursu nagrania filmowego, nie dłuższego, 

niż 

8 minut, opartego o jedną z trzech, dostępnych propozycji do wyboru. Uczestnik Konkursu wcieli się 

w 

rolę scenarzysty i reżysera, który wymyśla pomysł i nakręca film. 

3.3. Zadaniem Uczestnika jest: 

I. Wybór jednej z trzech, proponowanych propozycji na temat do filmu 

II. przygotowanie scenariusza (krótka forma, od 3 - 5 stron) 

II. dokonanie nagrania filmowego na podstawie scenariusza (nie dłuższego, niż 8 minut) 

III. przesłanie pracy konkursowej, za pośrednictwem Opiekuna prawnego, na adres e-mail: 

k.pudlo@warsztatykultury.pl wpisując w tytule wiadomości : „Domowy Filmowiec” oraz podając 

dane 

uczestnika, tj. imię i nazwisko dziecka oraz opiekuna 

prawnego, wiek dziecka ( w celu sprawdzenia czy spełnia warunek wiekowy uczestnictwa w 

konkursie) a także adresu e-mail; 

3.4. Osoba spełniająca warunki uprawniające do udziału w Konkursie (zgodnie z 

postanowieniami pkt 2 Regulaminu) może zgłosić Pracę Konkursową w terminie w nim 

wskazanym i jednocześnie określonym w pkt 4 niniejszego Regulaminu. 



3.5. Uczestnik może zgłosić jedną Pracę Konkursową. 

3.6. Data i godzina nadesłania Pracy Konkursowej jest rejestrowana przez skrzynkę odbiorczą 

Organizatora. 

3.7. Wysłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 

3.8. Praca konkursowa nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących 

mniejszości religijne, etniczne, nie może pokazywać czy sugerować jakichkolwiek związków 

z przemocą. 

3.9 Za poprawne Zgłoszenie uznaje się Pracę Konkursową, która spełnia kryteria konkursowe 

opisane w punktach od 3.3 do 3.8. tego regulaminu. 

3.10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, 

w szczególności praw autorskich, w związku z publikacją swojej Pracy Konkursowej. 

3.11. Organizator nie odpowiada za licencje programów używanych przez uczestników konkursu. 

3.12. Uczestnik wysyłający Zgłoszenie konkursowe będące odpowiedzią na Zadanie 

konkursowe wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie pracy konkursowej w 

formie elektronicznej w całości lub w części – poprzez zwielokrotnianie, utrwalanie i 

rozpowszechnianie jej na stronach internetowych Organizatora konkursu oraz na jego 

profilach w mediach społecznościowych (FB) , w materiałach Organizatora oraz do opisania 

pracy konkursowej imieniem i nazwiskiem Uczestnika w pełnym brzmieniu. 

3.13. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w 

niniejszym Regulaminie. 

4. Czas trwania Konkursu 

4.1. Konkurs trwa od 27 marca 2020 r. od godz. 13.00 do 26 kwietnia 2020 r. do godz. 24.00. 

4.2. Prace Konkursowe opublikowane po terminie wskazanym w pkt. 1 nie będą brane pod 

uwagę przy ocenie dokonywanej przez jury. 

5. Wybór laureatów Konkursu 

5.1. Prace Konkursowe będą oceniane przez jury wyznaczone przez Organizatora do tego 



zadania. 

5.2. Jury wyłoni 2 Uczestników, których Prace Konkursowe uznane zostaną za najlepsze na 

podstawie subiektywnej oceny. W Konkursie nagradzane są najciekawsze i najbardziej 

pomysłowe Prace Konkursowe. 

5.3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego 

Praca Konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i 

osobiste do tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs (jeżeli dotyczy). 

5.4. Ocenie podlegają wyłącznie Prace Konkursowe zgłoszone w terminie wskazanym w pkt 

4.1. niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie. 

5.5. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

5.6. Rozstrzygnięcie konkursu ogłosimy nie później, niż do 30 kwietnia 2020 roku, a informacje 

zostaną 

podane 

na stronie https://www.facebook.com/WarsztatyKultury oraz https://warsztatykultury.pl/ 

6. Nagrody 

6.1. Nagrodą w konkursie będą książki dla młodych filmowców, poświęcone tematyce filmu lub 

rozwijania kreatywności oraz publikacja nagrodzonych filmów na stronie https HYPERLINK 

"https://www.facebook.com/WarsztatyKultury"://www.facebook.com/WarsztatyKultury oraz 

https://warsztatykultury.pl/ 

6.2. Laureatom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw 

związanych z nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się 

przyznanej mu nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniędzy 

ani inna nagroda. Nagroda nie podlega wymianie. W przypadku zrzeczenia się nagrody, 

przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. Uczestnikom 

nie przysługuje prawo do zastrzeżenia 

7. Reklamacje 

7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu muszą być składane 

wyłącznie przez Uczestników w formie mailowej na adres k.pudlo@warsztatykultury.pl z 



tytułem: „Reklamacja – Konkurs” ” przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 7 dni po 

przekazaniu Uczestnikowi informacji o przyznaniu nagrody. Reklamacje wpływające po 

powyższych terminach nie będą rozpatrywane. 

7.2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż 

w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

7.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem 

poleconym lub telefonicznie (pod adresem lub numerem telefonu wskazanym w reklamacji), 

najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

7.4. Decyzje jury w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 

8. Postanowienia końcowe 

8.1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Organizatora. 

8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w 

szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego. 

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jego 

zakończenia, w każdym terminie, bez podania przyczyny. 

8.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich 

wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 

8.5. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani 

stowarzyszony z portalem www.facebook.com. 

8.6. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, 

a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będąw̨ykorzystane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. 

8.7. W przypadku stwierdzenia nadużyć ́ze strony Uczestnika, w tym w szczególności 

złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie 

wykluczyć ́danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie 

Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz z uzasadnieniem. 



8.8. Organizator w żadnym zakresie nie odpowiada za niezależne od niego sytuacje braku 

możliwości realizacji nagrody, w szczególności w związku z odwołaniem imprezy, 

przeniesieniem jej terminu itp. 

8.9. Organizator nie ponosi – poza uregulowaną bezpośrednio w przepisach prawa – 

odpowiedzialności względem osób, które korzystają z nagrody, a jedynie wobec laureatów 

Konkursu. 

8.10. W ramach niniejszego Konkursu stosuje się art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienie podatkowe dotyczące 

wartości nagrody). 

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

9.1. W ramach Konkursu stosuje się zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 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) 

„Rozporządzenie”. 

9.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

9.3. Uczestnik za pośrednictwem dorosłego opiekuna prawnego podaje na etapie 

przystąpienia do Konkursu dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska i wieku, w przypadku 

laureatów Konkursu także adres korespondencyjny, na który przesłane mają być nagrody. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia 

Konkursu. 

9.4. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na 

adres e – mail: iodo@warsztatykultury.pl lub na adres korespondencyjny: Warsztaty Kultury 

w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin. 

9.5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a) Rozporządzenia , tj. na podstawie Państwa zgody. 

9.5. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, 



o których mowa w zgodach tj.: 

a) do czasu wycofania zgody; 

b) w braku wycofania zgody – przez okres trwania Konkursu. 

c) w przypadku Laureatów- przez okres 5 lat od czasu zakończenia roku kalendarzowego, w 

którym odbywa się konkurs (w związku z obowiązkiem prowadzenia sprawozdawczości 

podatkowej i księgowej) 

Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem 

zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący 

sposób: 

a) pisemnie na adres: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin 

b) mailowo na adres: iodo@warsztatykultury.pl 

9.6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas 

potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do: 

uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o 

celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych 

osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach 

odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar 

ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z 

przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych 

oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje). 

b) Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy 

niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również 

Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe. 

c) Prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia 



zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane 

osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek: 

- Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane 

lub są przetwarzane; 

- sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie 

mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania; 

- przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem; 

- musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas 

obowiązku; 

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania. 

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy 

korzystanie z danych jest niezbędne: 

- dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji 

- dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub 

władzy publicznej; 

- z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego); 

- dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, 

statystycznych; 

- do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, 

abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach: 

- jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy; 

- jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo 

abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; 

- jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń; 



- jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.: 

-za Państwa zgodą; 

- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

- w celu ochrony praw innej osoby; lub 

- z uwagi na ważne względy interesu publicznego . 

9.7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać 

więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych 

sposobów: 

a) pisemnie na adres Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin 

b) mailowo na adres iodo@warsztatykultury.pl 

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi 

co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca 

od dnia otrzymania żądania. 

9.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9.9. Dostęp do Pana/Pana danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: 

upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora oraz usługodawcy i ich 

upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych 

Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności 

Partner konkursu oraz podmioty obsługujące systemy informatyczne. 

9.10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich 

wskazania stanowi niespełnienie warunku wzięcia udziału w Konkursie i uniemożliwi 

Organizatorowi wręczenie nagród. 


