Resko, dn. 29.06.2021
Znak sprawy: ZG.0611.5.2021

REGULAMIN KONKURSU „Wakacje LAS minute”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na filmik
„Wakacje LAS minute" (zwany dalej "Konkursem").
2. Organizatorem Konkursu jest Nadleśnictwo Resko, ul. Chopina 12, 72-315 Resko.
3. Konkurs trwa począwszy od 1 lipca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 r.

II. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest promocja aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach leśnych
w sposób ciekawy i bezpieczny, z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinie (bez ograniczeń wiekowych).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Do konkursu mogą być zgłoszone filmy, które spełniają łącznie następujące warunki:
a. są przeznaczone do publikacji w Internecie,
b. zostały wyprodukowane w czasie trwania niniejszego konkursu,
c. dotyczą ludzi, sytuacji i miejsc na terenach leśnych Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinie.
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 film.
5. Tematyka filmu musi nawiązywać do sposobów spędzania wolnego czasu na terenach
leśnych. Film musi mieć pozytywne przesłanie, nie może wywoływać strachu, paniki i
wszelkich innych negatywnych skojarzeń.
6. Film zgłoszony do konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne:
a. format zapisu: mpg, mov, avi, mp4, itp.,
b. rozdzielczość: minimalna - 720 x 480 (16:9 SD), zalecana - 1280 x 720 (16:9 HD),
c. czas trwania: od 30 sek. do maksymalnie 1 min.,
d. może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub aparatem
fotograficznym.
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IV. ZGŁOSZENIA
1. Na adres poczty elektronicznej ewa.simonowicz@szczecin.lasy.gov.pl należy dostarczyć
link do udostępnionego pliku. Można skorzystać z dowolnego systemu przesyłania plików,
jak np. WeTransfer, itp. (INSTRUKCJA JAK WYSŁAĆ PLIK WIDEO – na końcu
Regulaminu)
2. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
3. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku
z wykorzystaniem filmu. W żadnym przypadku zgłoszony film nie może posiadać wad
prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.
4. Do filmików należy dołączyć:
a. formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu (za osobę małoletnią
podpisują rodzice lub opiekunowie),
b. oświadczenie o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do utworu –
filmu (nieodpłatnie) stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu,
c. zgodę na publikację wizerunku zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu,
d. zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu.

V. OCENA FILMÓW
1. Nadesłane filmy poddane zostaną ocenie przez komisję konkursową. Decyzja komisji jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VI. NAGRODY
1. W konkursie przyznana zostanie nagroda główna rzeczowa – niezbędnik turysty (zestaw
wartościowych gadżetów).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej liczby wyróżnień
nagradzanych upominkami.

VII. PRAWA AUTORSKIE
1. Przesyłając filmik jego autor zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora autorskich
praw majątkowych do utworu - filmu.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi przez podpisanie oświadczenia, które
przygotuje Organizator. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu - filmu
ma charakter nieodpłatny.
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VIII. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają
Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu,
wydania przyznanych nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo
poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania
ich danych osobowych. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000 z późn. zm.).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest
jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane
osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób
trzecich przez uczestników Konkursu.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie Organizatora
www.resko.szczecin.lasy.gov.pl

Podpisał:
Wojciech Dąbkiewicz
Nadleśniczy Nadleśnictwa Resko
/podpisano elektronicznie/

WETRANSFER – JAK WYGODNIE PRZESŁAĆ FILM [INSTRUKCJA]
Chcąc wysłać duży plik (np. film) można skorzystać z popularnej usługi WeTransfer, która pozwala
bezpłatnie wysyłać na serwer dowolne pliki o rozmiarze do 2 GB, a następnie udostępniać je przy
pomocy linku. Do korzystania z usługi nie jest konieczne zakładanie jakiegokolwiek konta.
 Wchodzimy na stronę https://wetransfer.com/
 Korzystając z pola „Add your files” przesyłamy/załączamy plik wideo (film)
 W polu "Email to" wpisujemy adres e-mail: ewa.simonowicz@szczecin.lasy.gov.pl
 W polu "Your email" wpisujemy własny adres e-mail
 W polu "Message" wpisujemy Konkurs na filmik „Wakacje LAS minute” oraz Imię i Nazwisko
 Usługa WeTransfer rozpocznie wysyłanie pliku pokazując postęp procesu w procentach (np. 23%
przesłanego/załadowanego pliku). W zależności od przesyłanego pliku może to potrwać od
kilkunastu sekund do maksymalnie kilku minut. Należy zaczekać aż plik załaduje się w 100 proc.
 Klikamy na „Transfer”
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
na filmik „Wakacje LAS minute”
Imię i nazwisko autora/autorki filmu:
……………………………………………………………………………………………………………
Tytuł filmu (opis w pobliżu jakiej miejscowości lub na terenie jakiego nadleśnictwa został
nagrany):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Wiek: ..........................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
Tel. kontaktowy: ..................................................... E-mail:………………………………………..
Oświadczam, że posiadam pełne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego filmu.
Oświadczam jednocześnie, iż z chwilą przekazania filmu, przenoszę na Organizatora
Konkursu całość autorskich praw majątkowych do filmu (nieodpłatnie). Przeniesienie praw
autorskich, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje wszystkie znane pola
eksploatacji, a w szczególności:
- wykorzystywanie filmu we wszelki możliwy sposób, utrwalanie i zwielokrotnianie
jakąkolwiek techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz
do sieci multimedialnej i komputerowej (m.in. Internetu), publiczne wykonanie lub publiczne
odtworzenie, wystawianie, wyświetlanie, najem, użyczanie,
- udzielania licencji na wykorzystanie,
- nadawanie i reemitowanie we wszelkich możliwych i dopuszczalnych formach.
Przeniesienie powyższych praw nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn.
odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
Organizator Konkursu ma prawo dalszej odsprzedaży filmu w zakresie nabytych praw
autorskich bez zgody autora i bez dodatkowego wynagrodzenia.
Bezwarunkowo upoważniam Organizatora Konkursu do dokonywania wszelkich zmian,
modyfikacji i adaptacji wykonanego filmu bez mojej zgody.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku oraz dysponuje zgodą na publikacje wizerunku
osób utrwalonych na filmiku.

.......................................
data i podpis rodzica
lub prawnego opiekuna/opiekunki
(w przypadku osób niepełnoletnich)

...........................................................
data i podpis uczestnika/uczestniczki
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Załącznik nr 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w podanym niżej zakresie:
Konkurs na filmik „Wakacje LAS minute”
przez: Nadleśnictwo Resko
w celach realizacji zadań związanych z Konkursem,
oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych biometrycznych w postaci mojego wizerunku do celów budowania pozytywnego
wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i mediach.
Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a:
- iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Resko,
- o prawie przeglądania, zmiany oraz usunięcia danych osobowych,
- iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że dane będą przetwarzane wyłącznie
w w/w celach.

……………………….………………….…….........................
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

*W przypadku osób niepełnoletnich – również podpis rodzica lub prawnego opiekuna
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