
Regulamin konkursu filmowego „Odkrywaj Kraków” 

DEFINICJE Regulamin konkursu – oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i 

zasady udziału Uczestników w konkursie urządzanym pod nazwą „Odkrywaj Kraków” (dalej Konkurs), 

w szczególności zasady rekrutacji, sposób eliminacji oraz nagradzanie uczestników oraz sposób 

weryfikacji zwycięzców.  

1. Organizator i czas trwania Konkursu  

1.1. Organizatorem konkursu „Odkrywaj Kraków” zwanego dalej Konkursem jest fundacja 

Bookowy Dom, z siedzibą przy ul. Bluszczowej 11, zwana dalej Organizatorem 

1.2. Konkurs odbywa się w terminie 7 października – 30 listopada 2020   

1.3. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie 

1.4. Konkurs ma charakter edukacyjny i z definicji nie podlega ustawie o grach hazardowych. 

1.5. Organizator Konkursu zbiera dane osobowe uczestników Konkursu, które będą 

przetwarzane na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

2. Idea Konkursu 

2.1. Konkurs ma na celu promocję wiedzy o Krakowie.  

        3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

3.1. Uczestnikiem konkursu może być osoba lub grupa osób (zespół), które w terminie do 

15 listopada 2020, godz. 24.00 prześlą mailowo na adres konkurs@bookowydom.pl 

czynny link (nie oryginalny plik) do wykonanego samodzielnie  filmu, opisującego 

wybrane przez siebie, interesujące miejsce w Krakowie. Wraz z linkiem do filmu należy 

przysłać skany podpisanych załączników (w przypadku osób nieletnich: zgoda rodziców 

na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 1, w przypadku 

dorosłych uczestników – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 2).  

3.2.  Długość filmu nie może przekroczyć 4 minut. Uczestnik odpowiada za leżące po jego 

stronie problemy techniczne uniemożliwiające jurorom odtworzenie filmu.  

3.3 W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie, które wraz z  

linkiem do stworzonego przez siebie filmu prześlą skan podpisanej zgody opiekunów 

(załącznik 1 do regulaminu).  

3.4 Warunkiem udziału w Konkursie, jest, obok nadesłania linku do stworzonego filmu, 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu (w 

przypadku nieletnich zał. nr 1, w przypadku pełnoletnich zał. nr 2 do regulaminu). 

Nadesłanie linku do filmu i podpisanego załącznika jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu Konkursu. 

3.5 Uczestnik Konkursu wyrażą zgodę, by jego film został publicznie udostępniony przez 

organizatora Konkursu, a w wypadku wygranej, zobowiązuje się do przekazania 

oryginalnego pliku z filmem, celem umieszczenia go  na kanale YouTube organizatora 

i podlinkowania do  strony internetowej projektu www.odkrywajkrakow.pl , bez 

ograniczeń czasowych. Upubliczniony film będzie przez Organizatora podpisany 

nazwiskiem lub pseudonimem twórcy. 

 

4. Zasady organizacyjne  

4.1. Do Konkursu mogą być zgłoszone jedynie filmy oryginalne, do których Uczestnicy 

mają pełne prawa autorskie. 
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4.2. Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszty wykonania zgłaszanego filmu.  

4.3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą jurorzy.   

4.4. Na etapie oceny filmów (do 15 listopada), przysyłać należy jedynie linki do filmów 

umieszczonych na kanałach należących do zgłaszającego (np. kanał YouTube).  

Wyłonienie do 23 listopada 2020 Laureaci będą proszeni o przysłanie oryginalnych plików 

z filmem, celem umieszczenia ich na kanale YouTube organizatora i podlinkowania do 

strony internetowej projektu. 

 

 

       5. Zasady przeprowadzania Konkursu  

5.1. W terminie 7 października – 15 listopada 2020 Organizator, pod adresem mailowym 

konkurs@bookowydom.pl przyjmuje zgłoszenia do Konkursu. Po tej dacie (15 listopada, 

godz. 24:00) nie ma możliwości dołączenia do Konkursu. 

5.2. Uczestnicy Konkursu otrzymają zwrotnie mailowe potwierdzenie przyjęcia ich prac 

na Konkurs. W przypadku braku w ciągu 48 godzin otrzymania takiego potwierdzenia,  

należy skontaktować się z organizatorem pod numerem telefonu: 12 267 27 59 

5.3. Po 15 listopada 2020, spełniające warunki formalne (długość filmu, możliwość 

odtworzenia, dołączenie wymaganych załączników) zgłoszenia zostaną poddane ocenie 

jury. 

5.4. Jury oceni wszystkie prace punktowo, biorąc pod uwagę: wartość 1) merytoryczną, 2) 

artystyczną i 3) odkrywczą (promowanie mniej znanych miejsc w Krakowie) nadesłanych 

filmów. W każdej z tych kategorii można otrzymać od 0 do 5 punktów. Maksymalna ilość 

punktów, która może przyznać jury filmowi wynosi 15. 

5.5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 23 listopada 2020 na stronie internetowej 

www.bookowydom.pl  

5.6. W terminie do 30 listopada 2020 laureaci Konkursu, poprzez nadesłanie do 

organizatora oryginalnych plików z filmami oraz podpisanie umów licencyjnych, 

potwierdzają chęć przyjęcia nagrody, którą umieszczenie ich filmu na platformie 

www.odkrywajkrakow.pl 

 

 

    6. Sposób określenia zwycięzcy  

6.1. Nad całością przebiegu Konkursu oraz prawidłowością punktacji czuwają Jurorzy. Ich  

decyzja rozstrzyga wszelkie spory i niejasności.  

6.2. Zwycięzcami Konkursu będzie pięciu Uczestników, których filmy zdobędą największą 

ilość punktów. W przypadku remisu, Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania 

dodatkowej nagrody głównej. 

6.3. W przypadku, gdy któryś ze Zwycięzców odmówi przyjęcia nagrody głównej i nie 

przyśle Organizatorowi w terminie do 30 listopada 2020 pliku ze swoim filmem, główna 

nagroda przechodzi na następnego w kolejności, pod względem ilości zdobytych punktów 

Uczestnika 

 

   7. Nagrody 

7.1 Od Zwycięzców Konkursu Organizator zakupi licencję niewyłączną na czas nieokreślony 

na publikację nagrodzonych filmów. Zapłata za licencję wynosi 400 zł brutto za każdy film. 

Filmy Zwycięzców Konkursu,  zostaną umieszczone na stronie www.odkrywajkrakow.pl  
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7.2. Dla uczestników konkursu przygotowano jako nagrody 100 kompletów puzzli „Kod 

Krakowa”, wykonanych przy współfinansowaniu Miasta Krakowa. O przyznaniu nagrody 

decyduje ilość zdobytych punktów. 

 

 

8. Wszystkie pytania, dotyczące spraw nie objętych regulaminem prosimy kierować do organizatora 

konkursu. Tel: 12 267 27 59 


