REGULAMIN KONKURSU „JESIEŃ DRONÓW W SZYDŁOWIE”
§ 1. Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pn. „Jesień dronów
w Szydłowie”, zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie plików cyfrowych nagranego filmu oraz
wypełnienie Karty Zgłoszenia dostępnej w załączniku konkursu, w terminie od 1 do 31
października 2020 roku.
§ 2. Cele Konkursu
Celami Konkursu są:
1) promocja walorów historycznych, przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych
i turystycznych gminy Szydłów;
2) popularyzacja wiedzy o walorach gminy Szydłów.
§ 3. Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie filmu z lotu ptaka o długości od 2 do 4 minut
z użyciem drona.
2. Filmy mogą ukazywać zarówno krajobraz o charakterze kulturowym (przekształconym
przez człowieka), jak i krajobraz naturalny.
3. Prace konkursowe mogą obrazować wyłącznie krajobrazy z obszaru gminy Szydłów
w województwie świętokrzyskim.
4. Do Konkursu można zgłaszać filmy, które nie były wcześniej publikowane, zgłaszane,
nagradzane ani wyróżnione w innych konkursach.
5. Film może być dowolnie zmontowany z różnych ujęć. Dopuszczalny jest podkład
muzyczny z darmowych zasobów internetowych bibliotek audio, które można
rozpowszechniać bez naruszania praw autorskich twórcy.
§ 4. Uczestnictwo w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne, zarówno amatorzy jak
i profesjonaliści.
2. Osoby nagrywające filmy do konkursu z użyciem drona, muszą posiadać obowiązujące
w Polsce zezwolenia na operowanie dronami, tj. ponoszą odpowiedzialność za ewentualne
szkody wyrządzone podczas lotu drona.
3. Uczestnik Konkursu, przesyłając Kartę Zgłoszenia oświadcza, że:
1) zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia;
2) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac konkursowych, a ich wykorzystanie na
cele Konkursu nie naruszy praw osób trzecich, pod rygorem poniesienia przez uczestnika
odpowiedzialności odszkodowawczej;
3) w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia zgłoszonego filmu wyraża zgodę na nieodpłatne
udostępnianie i wykorzystanie filmu do działań promocyjnych Organizatora i Miasta i Gminy
Szydłów. Publikowane filmy będą zawsze podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy lub
jego pseudonimem/logo w zależności od preferencji autora.
4) wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016

poz. 922), do celów związanych z przeprowadzaniem Konkursu, a w przypadku otrzymania
nagrody w celach promocyjnych.
§ 5. Terminy Konkursu
1. Prace konkursowe należy zgłaszać w terminie do 31 października 2020 roku.
2. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o fakcie wyróżnienia ich pracy konkursowej
drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej do dnia 7 listopada 2020 roku.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10 listopada 2020 r. Wyniki Konkursu zostaną
opublikowane na portalach informacyjnych i społecznościowych organizatora oraz miasta
i gminy Szydłów.
4. Prace konkursowe nagrane na nośnik CD/DVD wraz z kartą zgłoszeniową należy złożyć
osobiście lub przesłać na adres organizatora:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie
ul. Targowa 3
28-225 Szydłów
Dopuszczalne jest przesłanie zeskanowanej karty zgłoszeniowej na adres gck@szydlow.pl
oraz przesłanie pracy przy pomocy serwisów do przesyłania dużych plików np.
https://wetransfer.com/
5. W Karcie Zgłoszenia Konkursowego należy uzupełnić m.in.: dane osobowe autora (imię i
nazwisko), dane kontaktowe. Płyta z filmem powinna być podpisana nadanym przez autora
tytułem oraz jego imieniem i nazwiskiem.
6. Każdy uczestnik może zgłosić 1 film.
7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zamieszczone na portalach informacyjnych
i społecznościowych organizatora, oraz w innych mediach, którym organizator udostępni
prace.
§ 6. Komisja Konkursowa
1. Do oceny zgłoszonych prac i sformułowania werdyktu, Dyrektor Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury w Szydłowie powoła Komisję Konkursową.
1) Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs w drodze oceny i głosowania – obowiązuje
zwykła większość głosów.
2) Podczas oceny prac, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę przede wszystkim
walory estetyczne filmu, a także jego użyteczność pod względem promocyjnym.
3) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 7. Nagrody
1. W Konkursie przyznawane są:
1) jedna nagroda główna za zajęcie 1 miejsca w wysokości 700 zł.
2) jedna nagroda za zajęcie 2 miejsca w wysokości 350 zł.
3) jedna nagroda za zajęcie 3 miejsca w wysokości 200 zł.
2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz upominek związany z
Szydłowem.
§ 8. Ochrona danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w
Szydłowie
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie „Jesień dronów w
Szydłowie”
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w
Szydłowie i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, w prasie lokalnej
(nieograniczony dostęp).
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.
§ 9. Prawa Organizatora
1.Autorzy prac konkursowych zgłoszonych do udziału w Konkursie zobowiązują się do
przeniesienia na Organizatora nieodpłatnie w całości praw obejmujących prawo do
korzystania i rozporządzania przedmiotów konkursu tj, szczególnie
udostępnienie utworu w Internecie. Film zawsze będzie jasno wskazywał na autora
przedmiotu konkursu.
2. Udzielenie licencji jest nieodpłatne.
3. Autorzy prac konkursowych oświadczą, że osoby trzecie nie uzyskały, ani nie uzyskają
autorskich praw majątkowych do prac konkursowych
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego
podczas wręczania nagród. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku na portalach
internetowych oraz innych publikacjach wydawanych w szczególności przez Organizatora

Konkursu. Celem rozpowszechniania wizerunku są działania informacyjno-promocyjne
związane z przebiegiem Konkursu oraz osiągnięciem celów Konkursu.
5.W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

