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Regulamin konkursu „MÓJ CAMERIMAGE” 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „MÓJ 

CAMERIMAGE”, zwany dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja TUMULT z siedzibą w Toruniu, przy ul. 

Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, 

Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000012434, REGON: 001382587, 

zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi w dniu 16 października 2017 r. 

 

ROZDZIAŁ II 

 UCZESTNICY KONKURSU 

 

§ 2  

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe 

warunki: 

a) jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem uczelni wyższej, 

których siedziba znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 

b) ukończyła najpóźniej w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie 15 lat, 

c) nie ukończy do dnia rozstrzygnięcia Konkursu (tj. do dnia 16.10.2017 r.) 21 

lat.  

2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie jako Uczestnicy, za zgodą 

rodzica lub opiekuna prawnego wyrażoną w formie pisemnej. Skan zgody powinien 

zostać przesłany wraz z Zadaniem Konkursowym.  

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie 

rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz nieodpłatny. Uczestnik Konkursu ponosi 

ewentualne koszty związane z przygotowaniem Artykułu, jak również jego 

prawidłowym zgłoszeniem do Konkursu (np. koszty połączeń internetowych). 

 

ROZDZIAŁ III 

 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

 

§ 3 

1. Zadanie będące przedmiotem konkursu polega na: napisaniu artykułu na temat „Z 

czym kojarzy mi się festiwal Camerimage? Dlaczego warto wziąć w nim udział?” 

(zwanego dalej: Artykułem). Do konkursu będą przyjmowane Artykuły w języku 

polskim o objętości 500 - 1000 słów.  

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik przesyła Zgłoszenie konkursowe 

drogą mailową na adres: darek.kuzma@camerimage.pl. Zgłoszenie konkursowe musi 

zawierać: 

mailto:darek.kuzma@camerimage.pl


 2 

a) imię i nazwisko Uczestnika,  

b) data urodzenia Uczestnika, 

c) nazwa szkoły/uczelni, do której uczęszcza Uczestnik 

d) nazwa miejscowości, w której szkoła/uczelnia ma siedzibę, 

e) pliki w formie PDF i WORD, 

f) oświadczenie, o którym mowa w §7 ust. 2 Regulaminu, 

g) skan zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika, w przypadku, gdy 

Uczestnik jest osobą niepełnoletnią,  

3. Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia konkursowe w okresie od dnia 1września 2017 

r. do dnia 6 października 2017 r. do godziny 16:00.  Zgłoszenia konkursowe przesłane 

po terminie lub niezawierające elementów wymienionych w ust. 2, nie będą brały 

udziału w Konkursie. 

 

§ 4 

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwać komisja konkursowa, 

składająca się z 3 osób, które wybierze Organizator. 

2. Przesłane Artykuły będą przedmiotem oceny dokonywanej przez komisję 

konkursową, o której mowa w ust. 1 według kryteriów przez nią przyjętych. Komisja 

wybierze 3 Laureatów Konkursu oraz może wybrać Osoby Wyróżnione. Wynik 

wyboru Laureatów Konkursu i Osób Wyróżnionych przez komisję konkursową jest 

ostateczny i nie służy od niego odwołanie. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie internetowej 

www.camerimage.pl w dniu 16 października 2017 r. 

 

ROZDZIAŁ IV  

LAUREACI I NAGRODY  
§ 5 

1. Laureaci Konkursu i Osoby Wyróżnione zostaną poinformowane o wygranej w formie 

wiadomości mailowej wysłanej na adres użyty przy Zgłoszeniu konkursowym.  

2. Nagrodami w Konkursie są: 

 

a) dla laureata I nagrody - Karta Wstępu na 25. edycję Festiwalu Camerimage, 

publikacja wysłanego artykułu na stronie www.camerimage.pl, a także 

przekierowań do niego w mediach społecznościowych Festiwalu, Album o Johnie 

Tollu wydany w 2017 przez Organizatora Konkursu + gadżet festiwalowy; 

b) - dla laureata II nagrody - Album o Johnie Tollu wydany w 2017 przez 

Organizatora Konkursu, jednodniowy karnet uprawniający do wejścia na 

wydarzenia 25. edycji Camerimage w dniu określonym na karnecie + gadżet 

festiwalowy;  

c) - dla laureata III nagrody - jednodniowy karnet uprawniający do wejścia na 

wydarzenia 25. edycji Camerimage w dniu określonym na karnecie + gadżet 

festiwalowy;  

d) - dla laureata I Wyróżnienia - wejściówka dla dwóch osób na wybrany seans w 

Multikinie w ramach festiwalu Camerimage 2017 + gadżet festiwalowy; 

e) - dla Laureata II Wyróżnienia - wejściówka dla dwóch osób na wybrany seans 

w Multikinie w ramach festiwalu Camerimage 2017 + gadżet festiwalowy; 

f) - dla Laureata III Wyróżnienia - wejściówka dla dwóch osób na wybrany seans 

w Multikinie w ramach festiwalu Camerimage 2017 + gadżet festiwalowy. 

3. Karta Wstępu na 25. edycję Festiwalu Camerimage jest imienna i nie może być 

przekazywana osobom trzecim, ani wymieniana na gotówkę. Jednodniowy karnet i 

http://www.camerimage.pl/
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wejściówka do Multikina również nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani 

wymianie. 

4. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. 

5. Nagrody będzie można odebrać w Centrum Festiwalowym Camerimage w 

Bydgoszczy, w Operze Nova, przy ulicy Marszałka Focha 5 w okresie od niedzieli 

12.11.2017 do piątku 17.11.2017 w godzinach 9:30-21:00. Nagrody należy odebrać 

osobiście. Organizator Konkursu nie wysyła Nagród za pośrednictwem poczty.  

6. Organizator nie ponosi żadnych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem 

laureatów Konkursu podczas Festiwalu Camerimage.  

7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przekazania uprawnienia do otrzymania 

Nagrody na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej ani jednostki organizacyjnej 

nie posiadającej osobowości prawnej.  

 

ROZDZIAŁ V 

DANE OSOBOWE 

 

§6 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.). 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez 

Organizatora swoich danych osobowych w celach związanych z Konkursem 

tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem Konkursu, 

poinformowaniem o jego wynikach oraz relacjonowaniem jego przebiegu. 

3. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, 

utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo 

ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

ROZDZIAŁ VI 

PRAWA AUTORSKIE 

 

§ 7 

1. Uczestnik w momencie przesłania Zadania Konkursowego w zamian za prawo 

uczestniczenia w Konkursie nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, 

terytorialnych i ilościowych udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do Artykułu 

tj. publikowanie go na stronach internetowych, portalach, serwisach i innych mediach, 

jak również publikacji wydawanych drukiem w ramach promocji Organizatora i 

innych podmiotów, z prawem przeniesienia licencji na inne podmioty, w 

szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalania, zwielokrotniania, 

wprowadzania do obrotu, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, 

rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz 

zezwalania na to osobom trzecim w tym innym Uczestnikom, niezależnie od ich 

liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu, także w celach 

informowania o niniejszym Konkursie oraz w celach promocji własnej Organizatora i 

innych podmiotów, w tym do korzystania z Zadania Konkursowego na polach 

eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji). Uczestnik 

wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Artykułu 
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i nimi dysponowania. Organizator, lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona 

do dokonywania opracowań Artykułu i do korzystania i rozporządzania tymi 

opracowaniami w pełnym zakresie opisanym w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje 

się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Artykułu.  

2. Jednocześnie z przesłaniem Zadania Konkursowego Uczestnik przesyła następujące 

oświadczenie: „Niniejszym oświadczam iż przysługują mi wyłączne i nieograniczone 

prawa autorskie do nadesłanego Artykułu. Ponadto oświadczam, że Artykuł został 

stworzony bez udziału osób trzecich i nie jest obciążony prawami osób trzecich, jak 

również nie narusza prawa i praw osób trzecich. Jednocześnie wyrażam zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie Artykułu oraz opublikowanie mojego imienia, 

nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z 

Konkursem w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także na ich 

wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na 

utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie Artykułu każdą techniką, w tym m. in. 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na 

jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz 

rozpowszechnianie Artykułu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 

szczególności w sieciach  komputerowych i Internecie oraz telefonach komórkowych.”  

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§8 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody 

na zamieszczenie jego imienia i nazwiska we wszystkich materiałach, niezależnie 

od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje 

z jego przebiegu przez czas określony przez Organizatora Konkursu. 

2. Konkurs nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2015.612 j.t. ze zmianami). 

Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może 

go wykluczyć od udziału w Konkursie na każdym jego etapie.   

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie 

www.camerimage.pl i każdy Uczestnik oraz zainteresowany ma prawo zapoznać się z 

jego treścią. 

6. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 


