
Regulamin 

Regulamin Konkursu na film krótkometrażowy promujący dzieło ks. Franciszka Blachnickiego 
 
§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
1. Regulamin określa warunki i zasady konkursu filmów krótkometrażowych przeprowadzonego na film 
krótkometrażowy promujący dzieło ks. Franciszka Blachnickiego” zwanego dalej „Konkursem”.  
Filmy konkursowe muszą być inspirowane dorobkiem życia ks. Franciszka Blachnickiego. Zadaniem 
uczestników Konkursu jest ujęcie treści promujących osobę ks. Blachnickiego i/lub Ruch Światło-Życie w 
najwyższej jakości formie audiowizualnej dostosowanej do percepcji odbiorców. Docelowymi odbiorcami 
konkursowych filmów mają być osoby młode (gimnazjaliści i licealiści), którzy nie znają Ruchu Światło-Życie i 
postaci ks. Blachnickiego. 
 
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Światło-Życie. 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 października 2016 roku.  
4. Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie www.oaza.pl 
 
§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo, posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za 
zgodą przedstawiciela ustawowego. 
2. Dany uczestnik (zwany dalej „Zgłaszającym”) może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę filmów.  
3. Zgłaszający musi być producentem i twórcą filmu. 
4. Zgłoszenie filmu jest równoznaczne z oświadczeniem Zgłaszającego o posiadaniu autorskich praw 
majątkowych do filmu i praw pokrewnych. 
 
§3 WYMAGANIA TECHNICZNE FILMÓW 
1. Film zgłaszany do Konkursu: 
a. może być wykonany w dowolnej technice, 
b. powinien być zapisany w proporcjach 16:9, w rozdzielczości 1920x1080, 
c. nie może być dłuższy niż 15 minut, 
d. musi być związany z tematem przewodnim Konkursu, określonym w § 1 ust. 1 Regulaminu. 
 
§4 ZGŁOSZENIA FILMÓW 
1. Zgłoszenie do Konkursu, które należy przesłać pocztą na adres ul. ks. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n. 
Dunajcem lub mailem na adres: sekretariat@oaza.pl musi zawierać: 
a. Film konkursowy w postaci pliku (dozwolone formaty: avi, mov, wma, wmv, mkv lub mp4) umieszony na 
odpowiednim nośniku (płyta DVD, pamięć flash z interfejsem USB lub karta SD) ewentualnie można nadesłać link do 
filmu umieszczonego na YouTube (Uwaga! Film musi być Niepubliczny) lub Vimeo (Uwaga! Film musi być chroniony 
hasłem), aktywny co najmniej 30 dni od nadesłania (w takim przypadku fizyczne przekazanie oryginału filmu na jednym 
z w/w nośników jest warunkiem koniecznym do ewentualnego przekazania nagrody). 
b. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do Regulaminu i jest umieszczony 
na stronie www.oaza.pl. 
2. Nieprzekraczalnym terminem przesłania zgłoszenia jest 30 września 2016 r. (decyduje data stempla 
pocztowego) 
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
4. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia 
udziału w Konkursie. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Światło-Życie. Zebrane dane będą 
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celu 
przeprowadzenia Konkursu. Osobie, której dane zostały zebrane przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych i ich poprawiania. 
 

http://www.oaza.pl/
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§5 NAGRODY 
1. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje jury konkursowe powołane przez Fundację. 
2. Spośród nadesłanych filmów Jury wybierze 3 finałowe − w tym jeden zwycięski. Wyniki Konkursu zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej www.oaza.pl do 31 października 2016r. 
3. Dokonując wyboru filmów finałowych, Jury kierować się będzie m.in. następującymi kryteriami: 
nowoczesny sposób pokazania tematu przewodniego, wartość merytoryczna i artystyczna. 
4. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Członkowie Jury nie są zobowiązani do wyjaśniania swoich 
postanowień. 
5. Zwycięzca Konkursu (tj. Zgłaszający zwycięski film) otrzyma nagrodę główną w kwocie 6.000,00 PLN 
(słownie: sześć tysięcy złotych). Jury konkursu może również przyznać dodatkowe wyróżnienia 
nieprzewidziane w Regulaminie.  
6. Kwota nagrody głównej zostanie wypłacona w złotówkach, gotówką lub przelewem na rachunek wskazany 
przez Zwycięzcę, po uprzednim potwierdzeniu Fundacji swoich danych osobowych i podpisaniu załącznika do 
protokołu dotyczącego przyznania nagrody głównej oraz potrąceniu kwoty należnego, zgodnie z przepisami o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody 
głównej. 
 
§6 PRAWA AUTORSKIE 
1. Zgłaszający oświadczają, że przysługują im autorskie prawa majątkowe do filmu jako całości i prawa 
pokrewne do wideogramu oraz, że posiadają zgody osób uprawnionych do wykorzystania ich wizerunku w 
filmie lub na wykorzystanie ich utworów muzycznych w ramach filmu. 
2. Z chwilą wydania nagrody Zgłaszający, których filmy wybrane zostały jako filmy finałowe, udzielają 
Fundacji nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z filmu/wideogramu, 
w całości lub we fragmentach, na następujących polach eksploatacji: publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, 
kopiowanie, nadawanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w czasie i 
miejscu przez siebie wybranym. 
3. W ramach licencji, o której mowa powyżej, Fundacja uprawniona jest do korzystania z filmów, 
wideogramów, w tym z kadrów z filmów oraz materiałów promocyjnych i reklamowych. 
4. Fundacji przysługuje prawo udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich w zakresie tożsamym z zakresem 
licencji. 
5. Wynagrodzenie za udzielnie licencji, o których mowa w niniejszym paragrafie, oraz przeniesienie własności 
egzemplarzy filmów, stanowi przyznana nagroda. 
 
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają decyzje 

organizatora oraz  przepisy obowiązującego prawa. 

2. Złamanie przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z jego 
wykluczeniem z uczestnictwa w Konkursie. 
3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Konkursu można przesyłać na adres: ul. ks. Blachnickiego 2, 34-450 
Krościenko n. Dunajcem lub adres mailowy: sekretariat@oaza.pl 
4. Ważne daty: 1 maja - 30 września 2016 r. – termin nadsyłania zgłoszeń, 
                           do 31 października 2016 r. – ogłoszenie wyników. 
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Formularz zgłoszeniowy Konkursu na film krótkometrażowy promujący dzieło  

ks. Franciszka Blachnickiego 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko uczestnika Konkursu 

2. Adres do korespondencji   

 

3. E-mail  

4. Tel.  

5. Tytuł filmu  

6. Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych:  

„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w 

Konkursie ‘Twój Ruch’ w szczególności we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o tym konkursie oraz jego 

wynikach.  

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych umieszczonych w 

niniejszym formularzu, w zakresie prowadzenia i realizacji tego Konkursu.” 

 Wyrażam zgodę na warunki określone w Regulaminie Konkursu. 

 

miejsce, data 

czytelny podpis uczestnika Konkursu  

(autora filmu lub jego opiekunów prawnych)   

  

7.  OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że posiadam autorskie prawa majątkowe do filmu i prawa pokrewne do wideogramu. 
 

    

czytelny podpis uczestnika Konkursu  

(autora filmu lub jego opiekunów prawnych)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


