REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
„DZIEDZICTWO REFORMACJI – 500 LAT REFORMACJI” (REGULAMIN)
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce pragnąc zachęcić i zaprosić wszystkich do tworzenia
filmów w oparciu o historie znanych lub dotąd szerzej nieznanych ewangelików i
ewangeliczek, którzy w swoich parafiach i lokalnych społecznościach dokonywali zmian i
propagowali idee reformacyjne oraz ewangelickie wartości, ogłasza konkurs filmowy pt.
„Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji”. Opowieści filmowe przygotowane przez
uczestników Konkursu winny pokazać zarówno ww. osoby jak i miejsca z nimi związane. Przy
czym Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce informuje, że część dotychczas poznanych
przez ewangelików postaci można aktualnie odnaleźć na stronie http://historia.luter2017.pl/
§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu filmowego – „Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji”
(Konkurs) jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa
21, 00-246 Warszawa, NIP 525-15-67-497 (Organizator).
§ 2. CELE KONKURSU
1. Tematem Konkursu jest: „Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji”.
2. Celem Konkursu jest:
1) zachęcenie o wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych;
2) zachęcenie do aktywności twórczej oraz próby samodzielnego odkrywania ludzi i
miejsc związanych z ewangelicyzmem w Polsce;
3) propagowanie wiedzy na temat ewangelików i ewangelicyzmu w Polsce;
4) promocja młodych talentów i amatorskiej twórczości filmowej;
5) wyłonienie ciekawych, oryginalnych filmów związanych z tematyką 500-lecia
reformacji, które będę później prezentowane na stronach internetowych
Organizatora.
§ 3. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs trwa od 1 lipca 2016 roku do 28 lutego 2017 roku.
§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do osób, które amatorsko zajmują się tworzeniem filmów, udział
w nim jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem zdania drugiego, oraz zamieszkałe na
stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w

Regulaminie (Uczestnik). Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za
zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika własnego konta
na stronie www.youtube.com.
§ 5. ZADANIE KONKURSOWE
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie i przesłanie zgodnie z ust. 2 niniejszego
paragrafu filmu, wykonanego w dowolnej technice (np. animacja), o tematyce określonej
we wstępie do Regulaminu, przy czym Uczestnicy winni w filmie przedstawić wybraną
postać oraz ciekawie opowiedzieć jej historię (Praca konkursowa).
2. Celem prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie należy:
1) wykonać Pracę konkursową;
2) przesłać Pracę konkursową zapisaną w sposób określony w ust. 7 niniejszego
paragrafu wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zgłoszenia, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, na adres wskazany w ust. 10 niniejszego
paragrafu;
3) opublikować Pracę konkursową na ogólnodostępnym portalu internetowym
www.youtube.com na własnym profilu, a bezpośredni internetowy link do Pracy
konkursowej wskazać w formularzu zgłoszenia.
3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie Prace konkursowe, które nie były
wcześniej publikowane.
4. Prace konkursowe mogą być tworzone indywidualnie lub grupowo. W celu wykonania
Pracy konkursowej grupa może zaangażować aktorów (bez względu na wiek), którzy nie
są członkami danej grupy reżyserskiej i którym nie są przyznawane nagrody. W karcie
zgłoszenia należy uwzględnić wszystkich Uczestników biorący udział w pracach nad Pracą
konkursową.
5. W tworzenie Pracy konkursowej mogą być zaangażowani duchowni, nauczyciele lub
instruktorzy. Nie powinni oni ostatecznie wpływać na kształt Pracy konkursowej i jej
autorski charakter, ale mieć raczej głos doradczy i pomagać w odnalezieniu niezbędnych
informacji.
6. Duchowni i Rady Parafialne są proszeni, w miarę możliwości, o pomoc w organizacji
sprzętu i udostępnienie miejsca na terenie Parafii.
7. Uczestnik lub grupa Uczestników do Konkursu może zgłosić maksymalnie jedną Pracę
Konkursową. Praca konkursowa powinna być zapisana na płycie DVD lub pendrivie, w
formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Video w jakości HD. Uczestnicy
zobowiązani są załączyć minimum dwa zdjęcia z planu filmowego zapisane w formacie
jpg. w rozdzielczości 250-300 dpi.
8. Zgłoszenie Pracy konkursowej uznaje się za skuteczne pod warunkiem nadesłania
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia wraz ze złożonymi oświadczeniami.
9. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz wykonaniem Pracy
konkursowej ponosi odpowiednio Uczestnik lub grupa Uczestników.
10. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy przesyłać do 28 lutego 2017 r. na
adres Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa z
dopiskiem „Konkurs Filmowy”. Przy ocenie zachowania terminu brana będzie pod uwagę
data stempla pocztowego.

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie
Prac konkursowych w transporcie pocztowym.
12. Organizator informuje, że Prace konkursowe ani ich nośniki nie będą zwracane
Uczestnikom.
§ 6. PRAWA AUTORSKIE ORAZ WIZERUNEK
1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób
trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań
zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania
i kultury osobistej.
2. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Pracy konkursowej Uczestnik oświadcza, że jest autorem
zgłoszonej Pracy konkursowej i załączonych do niej zdjęć oraz posiada do niej autorskie
prawa majątkowe i osobiste, a ponadto oświadcza że dostarczona Praca konkursowa, w
tym załączone do niej zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich. Równocześnie zgadza się
na wykorzystanie Pracy konkursowej na stronie internetowej www.luteranie.pl i innych
stronach organizatora oraz na kanale Organizatora na portalu www.youtube.com.
3. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Pracy konkursowej, Uczestnik udziela Organizatorowi
niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Pracy konkursowej, w tym
załączonych do niej zdjęć bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących
polach eksploatacji:
1) w zakresie ich utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką ich
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których je utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie ich rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne ich udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Pracy konkursowej, Uczestnik zezwala Organizatorowi
na sporządzanie i rozpowszechnienie opracować Pracy konkursowej, w tym załączonych
do niej zdjęć (wykonywanie praw zależnych), a także udziela Organizatorowi prawa
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich osobom trzecim.
5. W przypadku zgłoszenia naruszenia prawa autorskich do Prac konkursowych nadesłanych
przez Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia takich Uczestników
z udziału Konkursie, a w przypadku przyznania nagrody do unieważnienia wyniku danego
Uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody. Nie wyłącza to pozostałych
roszczeń Organizatora i osób trzecich wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.).
6. Organizator ma prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Prac konkursowych
niespełniających wymogów określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności o
niskiej jakości technicznej, nadesłanych bez karty zgłoszenia, po terminie określonym w
Regulaminie, nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach oraz Prac
konkursowych, które w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin.
7. W przypadku wykorzystania w Pracy konkursowej materiałów archiwalnych bądź
fragmentów innych filmów konieczne jest posiadanie przez Uczestnika zgody na ich

wykorzystanie oraz dołączenie do karty zgłoszenia oświadczenia w tym przedmiocie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia Uczestników o przesłanie
stosownego dokumentu potwierdzającego uzyskanie zgody, o której mowa w zdaniu
poprzednim.
8. W przypadku gdy Praca konkursowa zawiera wizerunek Uczestnika albo osób trzecich
Uczestnik z chwilą zgłoszenia do Konkursu Pracy konkursowej:
1) zezwala na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie jego wizerunku w ramach
wykonywania licencji;
2) oświadcza, że pozyskał zezwolenie osób, których wizerunek został utrwalony w Pracy
konkursowej na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie ich wizerunku, z prawem do
przeniesienia tego zezwolenia na podmioty trzecie i oświadcza, że zezwolenie to
przenosi na Organizatora.
§ 7. KOMISJA KONKURSOWA I GŁOSOWANIE INTERNETOWE
1. Biskup Kościoła powoła Komisję Konkursową do oceny zgłoszonych Prac konkursowych.
2. Komisja Konkursowa wybierze najlepszą Pracę konkursową. Komisja Konkursowa przy
ocenie Prac konkursowych będzie brać pod uwagę: zgodność z celem i tematyką
Konkursu, kreatywność, walory artystyczne oraz aspekty techniczne.
3. Ponadto Prace konkursowe będą oceniane przez użytkowników portalu
www.youtube.com. Praca konkursowa, która uzyska najwięcej polubieni na tym portalu
otrzyma nagrodę publiczności. Niedopuszczalne jest tworzenie lub wykorzystywanie w
Konkursie fikcyjnych kont użytkowników ww. portalu, jak również jakichkolwiek narzędzi
informatycznych, w celu generowania liczby polubień. Organizator ma prawo do
weryfikacji prawidłowości przyznanych polubień.
§ 8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD
1. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca 2017 roku.
2. Informacja o wynikach zostanie podana na stronie www.luter2017.pl oraz
www.luteranie.pl.
3. Rozdanie nagród odbędzie się podczas Ewangelickich Dni Kościoła w Cieszynie. W razie
nieobecności zwycięzców nagrody zostaną przesłane pocztą na adres Uczestnika
wskazany w treści kary zgłoszenia.
4. Nagroda główna to kwota pieniężna w wysokości 1.500,00 (tysiąc pięćset, 00/100)
złotych netto plus podatek.
5. Nagroda publiczności przyznana zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu to nagroda rzeczowa w
postaci tabletu o wartości 750,00 (siedemset pięćdziesiąt, 00/100) złotych brutto.
Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.
6. Organizator odprowadzi podatek od nagrody zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.361 ze
zm.). Uczestnik zobowiązany jest do wskazania danych umożliwiających Organizatorowi
dokonanie odpowiedniego rozliczenia podatkowego. Podatek zostanie pobrany przed
wydaniem nagrody.

§ 9. DANE OSOBOWE
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagrody jest wskazanie przez
Uczestnika następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres
korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych poprzez złożenie stosownego oświadczenia w karcie zgłoszenia.
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135 ze zm.).
3. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w
celu przeprowadzenia Konkursu.
5. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich
poprawienia, zmiany lub usunięcia.
§ 10. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być składane
od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 30 kwietnia 2017 r.
2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej albo w formie wiadomości
elektronicznej oraz przesłane na adres Organizatora lub na adres e-mail: bik@luteranie.pl
z dopiskiem: Reklamacja - Konkurs filmowy.
3. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres email i nr telefonu;
2) dokładny opis i powód reklamacji.
4. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamującą o decyzji niezwłocznie
lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem lub w formie
wiadomości elektronicznej na adres podany w treści reklamacji.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135
ze zm.).
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U.
z 2016 r., poz. 471).
3. Treść Regulaminu może zostać zmieniona przez Organizatora w każdym czasie z ważnej
przyczyny, tj. w przypadku:
1) zmiany warunków technicznych, w tym związanych z postępem technicznym lub
technologicznym;
2) zmiany warunków korzystania z oprogramowania, portali lub serwisów
społecznościowych dokonanych przez uprawnione podmioty trzecie;

3) wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub
mogących mieć wpływ na treść Regulaminu Konkursu;
4) siły wyższej;
5) zmian formalnych lub organizacyjnych po stronie Organizatora mających wpływ na
przebieg Konkursu.
O zmianie Regulaminu Konkursu Organizator poinformuje Uczestnika poprzez
zamieszczenie stosownej informacji na stronach wskazanych w ust. 4 niniejszego
paragrafu lub drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości elektronicznej
skierowanej na adres poczty elektronicznej Uczestnika. Zmiany Regulaminu wchodzą w
życie w terminie 7 dni od dnia poinformowania Uczestnika o dokonaniu zmian.
4. Regulamin wraz z załącznikami oraz z dodatkowymi informacjami jest dostępny na
stronach www.luter2017.pl oraz www.luteranie.pl

Załącznik – Formularz zgłoszenia

