
REGULAMIN KONKURSU 

„Gdybym był/a Prezydentem Miasta Piekary Śląskie” 

 
 
I. Organizator 

Urząd Miasta Piekary Śląskie. 

 

II. Cele konkursu 

Przybliżenie młodzieży instytucji Prezydenta Miasta, zapoznanie z pracą Urzędu Miasta i jego specyfiką, 

propagowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta 

Piekary Śląskie. 

2. Formą konkursu jest nagranie filmu (spotu wyborczego) o tematyce: „Gdybym był/a Prezydentem Miasta 

Piekary Śląskie” będącego autoprezentacją. 

3. Film, zapisany w formacie: .mp4 lub .avi, nie może przekraczać 3 minut i powinien być dostarczony na 

nośniku elektronicznym typu np.: płyta CD/DVD, pendrive lub przesłany elektronicznie na adres e-mail: 

kulturalnepiekary@piekary.pl lub zamieszczone na serwerze plików. 

4. Film zgłoszony do konkursu musi stanowić  od  początku  do  końca  oryginalną  pracę  uczestnika.  Nie 

może być obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Film zgłoszony do konkursu nie może stanowić 

plagiatu, być kopią, lub fragmentem jakiegokolwiek innego filmu. Film nie może być wcześniej 

publikowany  

i nagradzany w innych konkursach. 

5. Przystępując do konkursu uczestnik wraz z nagraniem filmu przedkłada: 

a) zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział uczestnika w konkursie oraz na publikację/udostępnienie 

zgłoszonego do konkursu filmu na stronie internetowej Organizatora, zgodnie ze wzorem oświadczenia 

stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, 

b) oświadczenie o posiadaniu pełni praw autorskich do zgłoszonego utworu oraz o nienaruszaniu praw 

autorskich osób trzecich, nienaruszaniu dóbr osobistych osób, które zostały w nim przedstawione oraz innych 

dóbr prawnie chronionych, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, 

c) jeśli w materiale filmowym występują osoby trzecie, uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia 

oświadczenia, że osoby te wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich 

wizerunku w sieci Internet, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik  nr 3 do Regulaminu. 

6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest zebrać oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz na publikację wizerunku od każdej osoby, która została utrwalona w materiale filmowym, 

a także przekazać jej informacje, wskazane w rozdziale VIII niniejszego regulaminu. W tym celu 

uczestnik może posłużyć się załącznikiem nr 5 do regulaminu. Zebrane zgody uczestnik przekazuje 

organizatorowi wraz ze zgłoszeniem. 

7. Uczestnik konkursu oświadcza, że z chwilą zgłoszenia filmu do konkursu, nieodpłatnie przekazuje 

Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do utworu, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym 

załącznik nr 4 do Regulaminu. W  ramach  przeniesienia  praw  autorskich,  uczestnik  wyraża  zgodę  na  

nieograniczone  w  czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie utworem na wszystkich polach 

eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) tj.: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,  

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie  wybranym. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje wraz z prawem do dalszego przenoszenia 

tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz 

prawem własności egzemplarzy utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna 

odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje. 
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8. Każdy uczestnik zgłaszając swój udział w konkursie automatycznie akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu, w tym zasady oceny prac. 

9. Uczestnik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich 

kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z  filmem zgłoszonym do konkursu  

i zawartymi w nim treściami oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

 

IV. Termin i miejsce składania filmów – materiałów 

1. Filmy przyjmowane będą w terminie od 09.05.2022 r. do 25.05.2022 r., do godz. 14.00 (w przypadku 

przesłania materiału (filmu) pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta), 

2. Adres: Kancelaria Prezydenta Miasta, Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary 

Śląskie (materiał należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem 

ucznia, miejscem zamieszkania oraz nazwą szkoły, a także z dopiskiem: Konkurs „Gdybym był/a 

Prezydentem Miasta Piekary Śląskie”. 

3. Adres poczty elektronicznej: kulturalnepiekary@piekary.pl 

 

V. Kontakt do organizatorów 

Urszula Gawlik – tel. 32 39 39 386, e-mail ugawlik@piekary.pl 

 

VI. Komisja konkursowa 

Komisja konkursowa (Jury) składa się z pięciu członków – przedstawicieli Urzędu Miasta Piekary Śląskie 

oraz Kina Zacisze. 

1. Jury wybierze trzy najlepsze filmy, które zostaną nagrodzone. 

2. Jury ocenia zgodność z  tematyką  konkursu, wartość  artystyczną  filmu, przekaz dzieła, pomysłowość  

i kreatywność twórcy. 

3. Decyzje komisji są wiążące oraz ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 27.05.2022 r. na stronie interesowej: www.piekary.pl. Uczestnicy 

zostaną także powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem szkół. 

 

VII. Nagrody 

1. I miejsce – jeden dzień (1 czerwca 2022 r.) spędzony w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie „na stanowisku 

Prezydenta Miasta” oraz nagrody rzeczowe, II miejsce – nagrody rzeczowe, III miejsce – nagrody 

rzeczowe. 

2. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę. 

3. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. 

4. Laureat I miejsca jest zobowiązany do przedłożenia organizatorowi nie później niż do dnia 31 maja 2022 

roku pisemnej zgody Rodzica/Opiekuna na opuszczenie w dniu 01.06.2022 roku zajęć lekcyjnych  

i przebywania na terenie Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Brak zgody jest równoznaczny ze zrzeczeniem 

się przyznanej nagrody głównej. 

5. Laureat traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne bądź 

nieprawdziwe lub gdy zgłoszony film okaże się plagiatem lub gdy nie będzie samodzielnym dziełem.     

W takim przypadku uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora. 

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych 

1. W związku z udziałem w konkursie przetwarzane będą dane osobowe. W związku z udziałem dziecka  

w konkursie przetwarzaną będą dane osobowe go dotyczące oraz dane osobowe jego rodzica/rodziców. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie jest Prezydent 

Miasta Piekary Śląskie reprezentujący Urząd Miasta Piekary Śląskie, z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 

41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411, e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl; 

3. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na  adres siedziby 

Administratora wskazany powyżej. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji zadania w interesie publicznym 

polegającego na promocji gminy Piekary Śląskie, na postawie art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 Ustawy 

o samorządzie gminnym. Dane osobowe osób które zostały utrwalone w materiale filmowym 

przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.  

5. Z poszanowaniem poufnego charakteru danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę 

przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, 
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dane osobowe uczestników będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa,  operatorowi  pocztowemu  lub  kurierowi,  w  celu  przekazywania  korespondencji  papierowej,   

a także podmiotowi przetwarzającemu - MEDIAMASS 365 Łukasz Kluczny z siedzibą w Bytomiu 41- 

902, przy ul. Tarnogórskiej 4B/10, któremu powierzono prowadzenie strony www.piekary.pl oraz jej 

podstron oraz spółkom z grupy operatora obsługującego Facebook Ireland Ltd. Ponadto wizerunek, imię  

i nazwisko autora, ujawnione zostaną każdej osobie zainteresowanej, w związku z ich upublicznieniem na 

stronie www.piekary.pl http://www.piekary.pl/ oraz facebook.pl.  

6. Osobom, których dane są przetwarzane w związku z realizacją konkursu przysługuje prawo do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

7. Osobom, które udzielają zgody na przetwarzanie danych, przysługuje  prawo  do  jej  wycofania  

w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej 

cofnięciem. 

8. Dane osobowe będą przechowywane do 1 czerwca 2027 r. lub do wycofania zgody. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Z uwagi na powiązanie Facebook Ireland Ltd. z innymi spółkami obsługującymi użytkowników FB,  

w tym Facebook Inc., które przetwarzają dane osobowe na podstawie niepodlegających zmianie zasadach 

określonych w ich wewnętrznych regulaminach. Specyfika działania ww. podmiotów oraz ich  

międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer Pani/Pana danych poza EOG, 

w tym w szczególności USA. Podstawą takiego transferu są stosowane standardowe klauzule umowne 

opracowane na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Komisję Europejską (link: 

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).  

11. Podanie  danych  jest   dobrowolne,   niemniej   jednak,   ich   niepodanie   uniemożliwia udział   

w konkursie. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

12. Niniejszy regulamin jest  jedynym  dokumentem  określającym  zasady  konkursu  i  jest  on dostępny  

w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz na stronie internetowej www.piekary.pl. 

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów trwania (w tym rozstrzygnięcia) 

konkursu, do nieprzyznania nagrody i pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia, prawo do 

unieważnienia konkursu, a nawet prawo do odwołania konkursu w przypadku zdarzeń losowych lub 

działania siły wyższej, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej: www.piekary.pl. Uczestnikowi  

w takim przypadku nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział w konkursie. 

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące posiadania praw autorskich do filmu zgłoszonego w konkursie. 

Załącznik nr 3: Zgoda na publikację wizerunku. 

Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące przeniesienia praw autorskich do filmu wykonanego w ramach 

konkursu. 

Załącznik nr 5: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, która została utrwalona w materiale 

filmowym. 
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