
Regulamin konkursu 
REGULAMIN KONKURSU NA DZIEŃ DZIECKA „DZIECI DZIECIOM ŚLĄ ŻYCZENIA” 

 

PRZEPISY OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu na Dzień Dziecka „DZIECI DZIECIOM ŚLĄ ŻYCZENIA” zwanego dalej 

„konkursem” jest Urząd Miejski w Strykowie 95-010 Stryków, ul. T. Kościuszki 27, zwana dalej 
„Organizatorem”. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Strykowa. 

2. Cele Konkursu: a) kształtowanie wrażliwości i wzmocnienia relacji międzyludzkich b) integracja 
dzieci i młodzieży poprzez zabawę, tworzenie atmosfery życzliwości i współpracy c) zachęta dzieci 
do wystąpień publicznych. 

3. Tematem Konkursu jest  przekazanie w kreatywny sposób życzeń przez dzieci dla innych dzieci  
z okazji Dnia Dziecka. 

4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Stryków 
(www.strykow.pl) oraz w serwisach społecznościowych Gminy Stryków, w tym 
https://www.facebook.com/GminaStrykow oraz w innych materiałach promocyjnych w miarę 
potrzeb Organizatora. 

5. Konkurs odbędzie się w jednej kategorii wiekowej –  dzieci i młodzież do lat 18  

 
PRZYJMOWANIE PRAC 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden film z krótkimi życzeniami dla innych dzieci z 

okazji Dnia Dziecka – przekaz artystyczny w dowolnej formule. 
3. Konkurs adresowany jest wyłącznie do mieszkańców Gminy Stryków. 
4. Terminarz: 

• przyjmowanie filmów do konkursu: 26-30.05.2021 r., 

• powołanie jury i wytypowanie najlepszych filmów: 31.05.2021 r., 

• ogłoszenie wyników oraz publikacja nagrodzonych prac: 01.06.2021 r. 
5. Film musi być pracą autorską i nie może być wcześniej nagradzany. Wyklucza się prace tworzone 

wspólnie z innymi uczestnikami konkursu (współautorstwo). Rodzic/opiekun może pomóc w 
technicznych aspektach powstawania filmu. 

6. Film należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: dziendziecka@strykow.pl z dopiskiem: 
Konkurs na Dzień Dziecka: „DZIECI DZIECIOM ŚLĄ ŻYCZENIA” lub złożyć osobiście na nośniku 
cyfrowym w Wydziale Promocji i Rozwoju UM przy ul. Kościuszki 31. 

7. Prace należy wysłać z dołączonym wypełnionym, podpisanym i zeskanowanym formularzem 
rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1 albo złożyć osobiście w Wydziale Promocji i 
Rozwoju UM przy ul. Kościuszki 31. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba małoletnia podpis 
składa opiekun prawny. 

8. Film musi być zapisany w formacie mov lub mp4, wielkość pliku: 90 MB, długość filmu:  
do 30 sekund. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 
wyżej wymogów. 

10. Jeżeli na filmie konkursowym znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając film 
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na filmie, że 
wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. Brak takiego 
oświadczenia spowoduje dyskwalifikację filmu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 
Regulaminu.  

11. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając film zgodnie z treścią pkt 5, udziela niewyłącznej, 
nieodpłatnej licencji do korzystania z filmu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego 
regulaminu. 

12. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora osób trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia 
praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z filmu, Uczestnik 
Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami osób trzecich.  

13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 
Konkursu oraz umieszczanie tych informacji m.in. na stronie internetowej Gminy Stryków 
www.strykow.pl oraz w serwisach społecznościowych Gminy Stryków, w tym 
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https://www.facebook.com/gminastrykow oraz w innych publikacjach promocyjnych Gminy 
Stryków.  

 

JURY 
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 
2. Wszystkie filmy nadesłane do Konkursu, które nie będą podlegać dyskwalifikacji, podlegają ocenie 

Jury. 
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.  

 

NAGRODY 
1. Zwycięskie prace konkursowe zostaną nagrodzone upominkami - niespodziankami z Urzędu 

Miejskiego w Strykowie. 
2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 
3. Jury zastrzega sobie prawo do dodatkowego wyróżnienia Uczestników Konkursu. 
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w 
prasie, mediach i Internecie. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie odbioru nagrody drogą poczty 
elektronicznej do dnia 04.06.2021 r. 

6. Nagrody nie odebrane do 30.06.2021 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu 

Miejskiego (95-010 Stryków ul. T. Kościuszko 31) oraz na stronie internetowej www.strykow.pl. 
2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:  

• jest autorem załączonego filmu,  

• przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego filmu, który 
to jako utwory filmowy, pozbawiony jest jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążony 
prawami i roszczeniami osób trzecich;  

• zgadza się na opublikowanie filmu na stronie www.strykow.pl oraz w serwisach 
społecznościowych Gminy Stryków, w tym  https://www.facebook.com/GminaStrykow 
oraz w innych publikacjach promocyjnych Gminy Stryków w czasie trwania konkursu oraz 
po jego zakończeniu. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie 
prawo natychmiastowej dyskwalifikacji filmu w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 

6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych 
prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 
administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą 
przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania 
reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w 
Konkursie. 

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 26.05.2021 roku. 
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany lub 

uzupełnienia będą dostępne w siedzibie Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego (95-010 

Stryków ul. T. Kościuszki 31) oraz na stronie internetowej www.strykow.pl.   
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