
 

        

  
 
 

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO  
„RZESZÓW OCZAMI MIESZKAŃCÓW” 

 
 

1. Organizatorem Konkursu Filmowego „Rzeszów oczami mieszkańców”, zwanego dalej 
„konkursem” jest administrator portalu kultura.erzeszow.pl – Exacto Sp. z o.o. 

2. Celem konkursu jest promocja lokalnych atrakcji, życia kulturalnego, sportowego, imprez 
organizowanych w Rzeszowie, a także Rzeszowa jako miasta przyjaznego mieszkańcom. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych. Prace konkursowe mogą być zgłaszane przez 
osoby indywidualne lub zespoły twórców (więcej niż jeden autor). 

4. Do konkursu można zgłaszać filmy ukazujące miasto Rzeszów z punktu widzenia sportu, 
kultury i rozrywki. 

5. Prace konkursowe zgłaszane do udziału w konkursie prezentować powinny miejsca znajdujące 
się w granicach administracyjnych Miasta Rzeszowa. 

6. Do konkursu zgłaszać można wyłącznie jedną pracę konkursową składającą się z filmu 
określonego w ust. 4, 5, 8, 9. 

7. Prace konkursowe zgłaszać można osobiście bądź przesłać pocztą na cyfrowym nośniku 
danych (CD, DVD, pendrive) do biura konkursu na adres: Exacto Sp. z o.o., ul. Siemieńskiego 
20 lok. 38, 35-234 Rzeszów. Nagrania mogą zostać umieszczone również na serwerze ftp. 
Dane do serwera: 
ftp:// 91.150.183.54 
login: anonymous 
hasło: adres e-mail uczestnika 
Plik po skopiowaniu na serwer ftp jest widoczny wyłącznie dla administratora. Staje się tym 
samym niewidoczny dla uczestnika konkursu.  

8. Przesłany materiał wideo powinien spełniać przynajmniej następujące standardy: rozdzielczość 
obrazu 720x576 pikseli. 

9. Czas trwania filmu nie może być krótszy niż 1 minuta i dłuższy niż 10 minut. 
10. Do zgłaszanych do konkursu prac dołączyć należy odręcznie podpisaną Kartę Zgłoszenia 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Karta Zgłoszenia dostępna jest na stronie 
internetowej www.kultura.erzeszow.pl w zakładce „Konkurs”. 

11. W przypadku prezentacji na filmach stanowiących pracę konkursową wizerunków osób autor 
zobowiązany jest do złożenia oświadczeń podpisanych przez te osoby o wyrażeniu przez te 
osoby zgody na wykorzystanie ich wizerunków. Zapis ten nie dotyczy imprez publicznych 
(ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 81 ust. 2). 

12. Prace konkursowe nie spełniające zasad uczestnictwa (np. bez odręcznego podpisu na Karcie 
Zgłoszenia) bądź zawierające wulgaryzmy, treści nieprzyzwoite bądź obrażające uczucia osób 
trzecich itp. nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

http://www.kultura.erzeszow.pl/


 

13. Prace konkursowe zgłaszać można do dnia 28 lipca 2014 roku do godziny 14:00 w biurze 
konkursu pod adresem Exacto Sp. z o.o., ul. Siemieńskiego 20 lok. 38, 35-234 Rzeszów 
(decyduje data wpłynięcia). 

14. Kartę Zgłoszeniową dostarczyć należy w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs Filmowy 
„Rzeszów oczami mieszkańców”. 

15. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 
16. Zgłoszonym pracom konkursowym nadane zostaną przez osobę nie będącą członkiem Jury 

numery uniemożliwiające identyfikację autorów przed rozstrzygnięciem konkursu. 
17. Nadesłane prace konkursowe zamieszczone zostaną na stronie www.kultura.erzeszow.pl, 

profilu www.facebook.com/kulturawrzeszowie oraz w kanale 
www.youtube.com/kulturawrzeszowie  

18. Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora Konkursu. 
19. Laureatom konkursu przyznane zostaną następujące nagrody: 

a) I nagroda – tablet. 
b) II nagroda – aparat fotograficzny. 
c) III nagroda – odtwarzacz MP3. 

20. Nagrody przyznane zostaną za nagrodzone prace konkursowe (w przypadku prac 
konkursowych zgłoszonych przez więcej niż jednego autora nagroda przyznana zostanie 
autorom łącznie). 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania poszczególnych nagród. 
22. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie gali finałowej konkursu 

w Rzeszowskim Ratuszu w dniu 31 lipca 2014 roku. Lista nagrodzonych zamieszczona 
zostanie ponadto na stronie internetowej www.kultura.erzeszow.pl, na profilu 
www.facebook.com/kulturawrzeszowie oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Kultury, Sportu  
i Turystyki. 

23. Prace konkursowe oraz cyfrowe nośniki danych, na który zostaną one zgłoszone nie będą 
zwracane autorom. 

24. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie 
prac konkursowych przesłanych pocztą. 

25. Osoby niepełnoletnie obowiązane są załączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 
udział w konkursie, której formularz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

26. Uczestnik konkursu (przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny osoby niepełnoletniej biorącej 
udział w konkursie) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

27. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa, jednostek 
organizacyjnych Gminy Miasta Rzeszów, osoby wchodzące w skład Jury oraz pracownicy 
Organizatora – Exacto Sp. z o.o.  
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