
REGULAMIN  
konkursu na film krótkometra żowy o tematyce dotyczącej zdrowia psychicznego  

 
 

§ 1. 
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Białymstoku, zwany Organizatorem  

z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok.  
2.  Konkurs rozpocznie się w dniu 4 maja 2015 r. i trwać będzie do dnia 15 czerwca 2015 r.  
3.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 1 października 2015 r. 
 

§ 2. 
KONKURS 

 
1. Urząd Miejski w Białymstoku organizuje konkurs na film krótkometrażowy skierowany do 

młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek z terenu Miasta 
Białystok pn. „DBAJ O PSYCHĘ” . Konkurs organizowany jest w ramach realizacji „Miejskiego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014 – 2015”. 
 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej 
zdrowia psychicznego widzianego oczami młodego człowieka. 
 

3. Celem konkursu jest:  
a) upowszechnienie problemu zdrowia psychicznego,  

b) ukazanie problemu zdrowia psychicznego z perspektywy ucznia,  

c) uświadomienie rodziców o problemach zdrowia psychicznego młodzieży,  

d) promowanie zdrowia psychicznego. 

 

§ 3. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. W konkursie może brać udział młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
z terenu Miasta Białystok.  

2. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden film. 

3. Prace mogą być przygotowane indywidualnie lub zespołowo. 

4. W przypadku pracy zespołowej wymagane jest wskazanie osoby upoważnionej do odbioru 
nagrody albo wyróżnienia w imieniu zespołu. 

5. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie powinny wraz ze zgłoszeniem filmu przesłać 
podpisaną zgodę przez rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie dziecka oraz 
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

6. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu konkursu.  

7. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.bialystok.pl  
w zakładce Zdrowie. 

 
§ 4. 

ZASADY KONKURSU 
 

1. Wraz z pracą konkursową należy nadesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący 
załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. 



2. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu 
zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 
opublikowanie swoich danych osobowych i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie 
Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem 
wyników konkursu.  

3. W przypadku gdy w zgłaszanych filmach wystąpią rozpoznawalne osoby uczestnik jest 
zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczne odtwarzanie filmów. 

4. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych na 
potrzeby konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. 

5. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie 
w celach związanych z konkursem. 

6. Praca konkursowa musi spełniać następujące wymagania:  

a) mieć formę filmu o długości min 3 a max 5 minutowego filmu nakręconego dowolną techniką  
i dowolnym urządzeniem, 

b) film musi posiadać tytuł.  

7. Filmy powinny być dostarczone na płycie CD lub DVD w formacie umożliwiającym odtwarzanie 
ze stacjonarnego odtwarzacza.  

8. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 

a) wartość merytoryczna: zgodność pracy z tematem konkursu, przesłanie filmu, 

b) wartość artystyczna: pomysłowość oraz kreatywność, 

c) jakość techniczna: m.in. estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku. 

9. Prace lub ich fragmenty mogą być prezentowane przez Organizatora na stronie internetowej oraz 
w telewizji. 

10. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na jej 
nieodpłatną publikację. 

11. Prace konkursowe z podaniem imienia i nazwiska autora oraz szkoły oraz dopiskiem konkurs 
,,DBAJ O PSYCHĘ”  należy składać do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem 
Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 15 czerwca 2015 r.  

12. Prace należy złożyć w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1 15-950 Białystok do godz. 15.30 
(decyduje data wpływu do Sekretariatu) lub przesłać  na w/w  adres (decyduje data wpływu do 
Sekretariatu). 

13.  Do pracy konkursowej należy dołączyć:  

a) oświadczenia, że osoby występujące w filmie wyrażają zgodę na opublikowanie  
i publiczną prezentację ich wizerunku,  

b) w przypadku, gdy w konkursie biorą udział osoby niepełnoletnie, należy dołączyć pisemną 
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci na potrzeby konkursu, podpisane przez 
rodziców lub opiekunów prawnych. Brak oświadczenia będzie równoznaczne z brakiem zgody na 
przetwarzanie przesłanych danych osobowych, co uniemożliwi wzi ęcie udziału w konkursie  
i spowoduje odrzucenie prac. 

§ 5. 
ROZTRZYGNI ĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

 
1. Oceny prac dokona Zespół Koordynujący realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2014 – 2015. 

2. Zespół, po wstępnej ocenie, wybierze najlepsze prace konkursowe, spośród których wyłonione 
zostaną zwycięskie i wyróżnione prace.  



3. Po zapoznaniu się z oceną Zespołu, konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Białegostoku. 

4. Organizator przyzna nagrody główne (za I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.  

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora do dnia  
1 października  2015 roku.  

6. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu 9 października 2015 r.  

 
§ 6. 

PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne  
i nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie, w tym 
uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony  
w Regulaminie.  

2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie  
z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmów 
na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępniania.  

3. Nadesłane na konkurs pliki filmów przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą 
zwracane autorom.  

4. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z nadesłanych filmów w sposób 
nieograniczony czasowo. 

5. Uczestnik konkursu zapewnia, że osoby występujące w filmie, a także ewentualni współtwórcy 
nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie  
z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie na 
stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania.  

6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem  
z filmów, uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich 
osób.  

 
§ 7. 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest jedynym dokumentem 
określającym zasady konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 
 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

 

Imię i Nazwisko ucznia  

Imię i Nazwisko opiekuna  

E-mail szkoły  

Telefon kontaktowy szkoły  

Opis filmu (maksymalnie 
1000 znaków ze spacjami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

………………………………… 
Podpis dyrektora szkoły 

 



Załącznik nr 2  
 
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych 
………………...……………………………………. na potrzeby konkursu pn. ,,DBAJ O PSYCHĘ” , 
organizowanego przez Urząd Miejski w Białymstoku w ramach realizacji „Miejskiego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014 – 2015”, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  
 
 
 

……............................................................  
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 
  

 
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku. 
 

Ja ………………………………………… wrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie  
i publikowanie mojego wizerunku na potrzeby konkursu pn. „DBAJ O PSYCHĘ” , organizowanego 
przez Urząd Miejski w Białymstoku w ramach realizacji „Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2014 – 2015”.  
 
 

……............................................................  
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 
 


