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Re g ul a mi n  ko nku rsu  foto g ra f i c zno  -  f i l mo w e go    
„ Mi e j  n a  to  w p ł y w ”  

 
1. Postanowienia ogólne 

 
1.1. Regulamin konkursu fotograficzno- filmowego ,,Miej na to wpływ” (dalej: 
,,Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie na prace 
fotograficzne i filmowe. 

 
1.2 Organizatorem Konkursu jest Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. 
Słowackiego 82, 32-400 Myślenice   (dalej: ,,Organizator”). 

 
1.3. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w 
siedzibie Organizatora. 

 
1.4. Celem konkursu jest profilaktyka zagrożeń społecznych wśród dzieci i młodzieży, 
zaangażowanie młodzieży w tworzenie programów profilaktycznych, zwiększenie 
świadomości wśród młodzieży o zagrożeniach występujących w społeczeństwie oraz 
uwrażliwienie ich na krzywdę drugiego człowieka, a także wzmocnienie poczucia 
sprawczości u uczestników oraz rozwój zainteresowań wśród młodzieży zamieszkałej na 
terenie gminy Myślenice. 

 

1.5. Organizacja konkursu oraz nagrody są dofinansowane przez Ministerstwo Rodziny 

i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie”. 

 

1.6. Konkurs odbywa się pod następującymi patronatami: 

- Patronat honorowy:  Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka 

- Patronat medialny: Myślenice ITV Telewizja Internetowa, Gazeta Myślenicka 

-Patronat artystyczny: Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto” 
 

2. Czas trwania Konkursu 

 

2.1. Konkurs trwa od 12.09.2022r. do dnia 14.10.2022r. 

2.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 08.11.2022r.  
 

3. Uczestnicy Konkursu 

 

3.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: ,,Uczestnik” może być każdy zainteresowany uczeń 
klas 7-8 szkoły podstawowej, jak również uczniowie szkół ponadpodstawowych do 
ukończenia przez nich 18 roku życia, którzy prześlą swoje prace na adres mailowy 
kplatek@cusmyslenice.pl 
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3.2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie zamieszkujący na terenie 

Gminy Myślenice. 

3.3. Uczniowie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą pisemną rodziców lub 
przedstawicieli ustawowych. (Załącznik nr 1) Skan takiej zgody należy przesłać na adres 
kplatek@cusmyslenice.pl 
 
4.Zasady Konkursu 
 

4.1. Temat Konkursu to: ,,Miej na to wpływ” 
 

4.2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

- uczniowie  klas 7-8 szkoły podstawowej 

- uczniowie  szkół ponadpodstawowych (do 18 roku życia) 
 

4.3. Zadanie konkursowe polega na: 

a) Wysłaniu podpisanej pracy konkursowej, tj. zdjęcia lub filmu na temat ,,Miej na to wpływ”- 

prace powinny ukazywać m. in. jedno z zagrożeń społecznych występujących na terenie Miasta 

i Gminy Myślenice wraz z propozycją jego profilaktyki- na adres mailowy 

kplatek@cusmyslenice.pl do 14.10.2022 roku  

b) wysłaniu przez opiekuna prawnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie 
określonej w Załączniku nr 1 na adres: kplatek@cusmyslenice.pl  
 

4.4. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki: 

a) Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 6 fotografii i 2 filmy.  

b) Technika wykonanie zdjęć jest dowolna. 

c) Wymiary zdjęć: Minimalny wymiar dłuższego boku to 1200px a  maksymalny 1600px, format: 

JPEG, maksymalny rozmiar pliku to 2 MB 

d) Maksymalna długość filmu 3min, w format mpg4 
 

4.5. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej 
Polskiej, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, 
a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające 
powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, 
etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym 
Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora. 
 
4.6.  Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 
a) akceptuje niniejszy Regulamin;  
b) jest autorem zdjęć/filmu oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy 
(modeli, modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikację. 
Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do 
Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu; 
c) Zdjęcie/film nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad 
prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem (zdjęcia lub filmy zgłaszane do 
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udziału w konkursie nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia 
społecznego; w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść 
rasową lub religijną), 
d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z 
ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. 
e) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania 

z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w Pracy konkursowej (niezależnie od 

otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń 

terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na 

następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w 

szczególności techniką drukarską;  

b. wprowadzenie do obrotu;  

wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych 

materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych 

rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów 

reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. 

powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym; 

d. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci 

komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;  

e. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą 

wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, 

wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w 

sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub 

telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

 

5. Jury konkursu  

 
5.1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. Jury składa się z 5 

osób, 

 w tym Przewodniczącego w następującym składzie:  

- Małgorzata Śmigla – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- przewodnicząca Jury 
- Natalia Raba – specjalista ds. promocji w CUS 
- Jarosław Chęć- wydawca Telewizji Internetowej Myślenice iTV 
- Alicja Popiel -  – Media (TVP Kraków) 
- Mariusz Węgrzyn- członek Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej 
„mgFoto” 
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6. Nagrody 

 
6.1. Organizator przewiduje  następujące nagrody: 

 
a) W kategorii Fotografie - 7-8 klasa 

I miejsce: 450 zł, publikacja zwycięskiej fotografii na łamach Gazety 
Myślenickiej oraz na stronie www.cusmyslenice.pl 
II miejsce: 250 zł, Dyplom, publikacja zdjęcia na stronie internetowej 
www.cusmyslenice.pl 
III miejsce: 100 zł, Dyplom 

b) W kategorii Film - 7-8 klasa 

I miejsce: 450 zł, Dyplom, publikacja zwycięskiego filmu na łamach 
Myślenickiej Telewizji Internetowej iTV oraz na stronie internetowej 
www.cusmyslenice.pl 
II miejsce: 250 zł, Dyplom, publikacja filmu na stronie internetowej 
www.cusmyslenice.pl  
III miejsce: 100 zł, Dyplom 

c) W kategorii Fotografia -  klasy ponadpodstawowe 

I miejsce: 450 zł, Dyplom, publikacja zwycięskiej fotografii na łamach 
Gazety Myślenickiej oraz na stronie www.cusmyslenice.pl 
II miejsce: 250 zł, Dyplom, publikacja fotografii na stronie internetowej 
www.cusmyslenice.pl 
III miejsce: 100 zł, Dyplom 

d) W kategorii Film - klasy ponadpodstawowe 

I miejsce: 450 zł, Dyplom, publikacja zwycięskiego filmu na łamach 
Myślenickiej Telewizji Internetowej oraz na stronie internetowej 
www.cusmyslenice.pl 
II miejsce: nagroda o wartości 250 zł, Dyplom, publikacja filmu na 
stronie internetowej www.cusmyslenice.pl 
III miejsce: 100 zł, Dyplom 

 
6.2. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową. 

 
6.3. Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w gotówce, w 

przypadku osób niepełnoletnich warunkiem wręczenia nagród jest złożenie zgody w formie 

oświadczenia  stanowiącego załącznik nr 1 przez rodzica/ opiekuna prawnego 

6.4.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania wszystkich nagród w zależności 

od poziomu przesłanych prac.  

7. Ochrona Danych Osobowych 

 
Każdy uczestnik Konkursu wyraża niniejszym zgodę na: umieszczenie swoich danych 
osobowych w bazie danych Organizatora: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. 
Słowackiego 82, 32-400 Myślenice i przetwarzanie ich, w celu i w zakresie niezbędnym do 
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przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz dalszego wykorzystania prac na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE lz 2016r,.Nr L119/1 ze zm. 

 
8. Postanowienia końcowe  

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 
8.2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać drogą elektroniczną do 

Organizatora, na jego podany powyżej adres mailowy, wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z 

Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania konkursu. Reklamacje 

związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty 

wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

 
 

8.3 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których 
nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku 
zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej 
b) nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem 
przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem, 
 

8.4.Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia Konkursu, a 
ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
OŚWIADCZENIE 

 

W związku z organizacją przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. 
Słowackiego 82, 32-400 Myślenice  konkursu fotograficzno- filmowego ,,Miej na to wpływ” 
 
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy(rodzic/ opiekun prawny)  
 
 …………………………………………………… 

 imię i nazwisko Uczestnika Konkursu 
 
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w w/w Konkursie na zasadach określonych 
w Regulaminie Konkursu 
 .................................................................................. 
 podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) 
 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego Konkursu praca jest wynikiem własnej 

twórczości 

  

 …………………………………………………… 

 imię i nazwisko Uczestnika Konkursu 
 
i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została 
zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce. Jako przedstawiciel ustawowy 
(rodzic/opiekun prawny) Uczestnika Konkursu przenoszę nieodpłatnie na Organizatora 
autorskie prawa majątkowe do utworu na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie 
Konkursu. 
 
 .................................................................................. 
 podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
Wyrażam także zgodę na umieszczenie danych osobowych: 

 

 …………………………………………………… 

 imię i nazwisko Uczestnika Konkursu 
 
oraz moich danych osobowych w bazie danych Organizatora Konkursu:  Centrum Usług 
Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice i przetwarzanie ich, w celu 
i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz dalszego 
wykorzystania prac na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. Unii Europejskiej Nr L119/1). Przetwarzane dane (imię 
i nazwisko, praca Konkursowa) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem 
świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 
danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przeprowadzenia Konkursu. 
 
 .................................................................................. 
 podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
 
Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu oraz zawartą w nim klauzulą 
informacyjną.  
 
 .................................................................................. 

 podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) 

 

W przypadku przyznania pracy Konkursowej wykonanej przez 
małoletniego........................................ nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na przyznanie mu 
tej nagrody w formie gotówkowej. 

 

 .................................................................................. 
 podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 


