
Regulamin konkursu plastycznego MOJA LOKACJA FILMOWA 

 

 

§ 1 Organizator konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach, ul. 

Górnicza 5, 40-008 Katowice. 

2. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że konkurs nie jest w żaden sposób 

powiązany z serwisem Facebook i nie będą rościć sobie żadnych praw wobec tego 

portalu. Serwis Facebook nie jest sponsorem nagród, nie administruje, nie zarządza ani 

nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za konkurs. 

3. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 28.02.2021 r. na fanpage’u „Kino Kosmos dla dzieci” 

oraz na stornie Instytucji Filmowej „Silesia-Film”: www.silesiafilm.com 

 

§ 2 Tematyka prac konkursowych 

1. Tytuł konkursu MOJA LOKACJA FILMOWA 

2. Prace konkursowe mają przedstawiać plastycznie zaaranżowany i dopasowany do 

tematu wymyślonego przez siebie filmu, wizerunek lokacji filmowej wybranej przez 

uczestnika z listy lokacji podanych przez Organizatora.  

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W Konkursie udział mogą wziąć dzieci od 8 do 13 roku życia pod opieką pełnoletniego 

opiekuna.  

2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Praca plastyczna może być zrealizowana w dowolnej technice. 

5. Praca musi być przesłana w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany prac plastycznych) 

na adres e-mail: m.debniak@kosmos.katowice.pl (w tytule wiadomości należy wpisać 

MOJA LOKACJA FILMOWA) do dnia 14.03.2021 r. oraz zawierać następujące 

informacje: 

• 3-zdaniowy opis lub temat wymyślonego przez uczestnika filmu, którego 

dotyczy praca plastyczna, 

• imię i nazwisko autora. 

6. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie, 

nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. 

Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji w powyższych 

zakresach. 
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7. Prace będą oceniane indywidualnie (nie przyjmujemy prac zbiorowych i nie 

przewidujemy nagród zbiorowych). 

8. Poprzez zgłoszenie swoich prac uczestnik Konkursu wyraża zgodę ich publikację w 

social mediach Instytucji Filmowej „Silesia-Film”. 

9. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w konkursie uczestnik zgadza się przestrzegać 

postanowień Regulaminu konkursu i wszystkich jego zasad. 

 

§ 4 Kryteria oceny 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa w składzie:  

• Małgorzata Cekiera: specjalistka ds. edukacji w Instytucji Filmowej „Silesia-

Film”, autorka książki „KINOTKI. Notatnik filmowy” – Przewodnicząca Komisji 

• Małgorzata Dębniak: Kino Kosmos dla dzieci 

• Paulina Kwas: Dział Promocji Instytucji Filmowej „Silesia-Film” 

2. Z przedłożonych prac komisja konkursowa wybierze 3, których autorzy otrzymają 

nagrody. 

3. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

• zgodności z tematem Konkursu  

• oryginalność  

• dbałość wykonania  

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

5. Prace konkursowe, które nie będą posiadały zgody opiekunów, o której mowa w §3 

ust.5 Regulaminu, nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.  

6. W sytuacji nadesłania na Konkurs prac w ilości równej 3 lub mniej – Komisja zastrzega 

sobie prawo do wyłonienia mniejszej ilości zwycięskich prac. 

 

§ 5 Nagrody 

1. Nagrodą w konkursie jest egzemplarz książki „KINOTKI. Notatnik filmowy”. 

2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani inne przedmioty. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17.03.2021 r. na fanpage’u „Kino Kosmos 

dla dzieci” oraz na stronie www.silesiafilm.com 

4. Nagrody zostaną wysłane pocztą pod wskazany adres (nie ma możliwości wysyłki 

zagranicznej) w terminie do 3 dni roboczych od daty przesłania przez zwycięzcę danych 

do wysyłki. 

§6 Prawa autorskie 

1. Z dniem wysłania pracy konkursowej do Organizatora, autorzy przekazują prawo do 

bezpłatnego wykorzystania swojej pracy w celach promocyjnych na następujących 

polach eksploatacji:  



• publikacja w social mediach Organizatora oraz podmiotów przez niego 

prowadzonych, 

• druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,  

• używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, DVD 

wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), 

• prezentowanie na wystawach organizowanych w celu popularyzacji 

działalności edukacyjnej Organizatora wraz ze zgodą na pierwsze publiczne 

wykorzystanie.  

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez 

Organizatora z nagrodzonej pracy. 

3. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób 

trzecich, w szczególności praw autorskich. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się 

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na fanpage’u „Kino Kosmos dla Dzieci”: 

https://www.facebook.com/kinokosmosdladzieci oraz jest do pobrania na trwałym 

nośniku danych (PDF) na stronie Kina Kosmos: http://kosmos.katowice.pl/kino-

kosmos-dla-dzieci/ oraz na stronie IF „Silesia-Film”: www.silesiafilm.com 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do: przerwania, zmiany regulaminu Konkursu lub 

unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn. Informacja i ewentualne zmiany będą 

zamieszczone na stronie www.silesiafilm.com oraz portalu społecznościowym 

Facebook – na fanpage’u „Kino Kosmos dla dzieci”.  

4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Małgorzata Dębniak: 

m.debniak@kosmos.katowice.pl 

§ 6 Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Instytucja Filmowa 

„Silesia Film" z siedzibą w Katowicach, ul. Górnicza 5, tel.: (32)2068861, adres e-mail: 

info@silesiafilm.com. 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych. 

Kontakt: daneosobowe@silesiafilm.com. 

3. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu 

plastycznego dla dzieci „Co robią kina, gdy są zamknięte?” 
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4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu 

(wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem 

administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji konkursu. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwy udział w konkursie. 

6. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą udostępnione członkom Komisji konkursowej, 

zgodnie z Regulaminem konkursu „Co robią kina, gdy są zamknięte?” Odbiorcami 

danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.  

7. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

8. Dane, dla których ustał cel przetwarzania zostaną usunięte lub ograniczone zostanie  

ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania 

danych. Na podstawie przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji do 

celów rozliczeń podatkowych dane będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat 

obrachunkowych. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą 

wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

10. Przesyłając dane, wyraża Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie w celach niezbędnych 

do realizacji konkursu. 

11. Przesłanie pracy konkursowej oraz danych do Organizatora jest równoznaczne z 

oświadczeniem, iż dopełniłam/em obowiązku informacyjnego w zakresie RODO 

zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach związanych z Konkursem. 

 

 

 

 


