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 Regulamin konkursu na krótki film komediowy organizowany w ramach 
Festiwalu Komedii w Wiśle „Pandemia Śmiechu”   

 

 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Wiślańska Organizacja Turystyczna (zwana dalej 
Organizatorem) z siedzibą w Wiśle, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła 

2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi podmiotami, 
które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu konkursu. 

 

II.  Konkurs 

1. Konkurs jest organizowany w ramach Festiwalu Komedii w Wiśle „Pandemia 

Śmiechu”, odbywającego się w dniach 9.07.2021 r. – 11.07.2021 r. 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu w konwencji komediowej. 

3. Zawarcie treści promujących walory turystyczne obszaru działania Lokalnej Grupy 

„Działania Cieszyńska Kraina” w pracy konkursowej będzie dodatkowo punktowane 

przez jury konkursowe. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby w przedziale wiekowym 12 – 100 i więcej lat.  

2. Każdy z Uczestników może zgłosić tylko jeden film. 

3. Prace mogą być przygotowywane indywidualnie lub zespołowo. W przypadku prac 
zespołowych – jeden zespół może zgłosić jeden film. 

4. Przepisy dotyczące Uczestników stosuje się odpowiednio do Uczestników biorących 
zespołowo udział w konkursie. 

5. W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni 
opiekunowie. W przypadku osób niepełnoletnich do Karty zgłoszenia (załącznik nr 2. 
do Regulaminu) należy dołączyć Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego 
(załącznik nr 3. do Regulaminu). Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego 
opiekuna jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

IV. Specyfikacja techniczna zgłaszanych prac 

1. Każda praca konkursowa musi mieć formę filmu o konwencji komediowej  
i nieprzekraczający 120 sekund czas trwania. 

2. Zgłaszany film może być nakręcony dowolną techniką i dowolnym urządzeniem. 
Dopuszczalna jest każda forma artystyczna (film, teledysk, reportaż, animacja, itp.) 

3. Każdy zgłaszany film winien zostać przesłany wraz z dokładnie i czytelnie 
wypełnionymi: Metryką filmu (załącznik nr 1 do regulaminu) i Kartą zgłoszenia 
(załącznik nr 2 do regulaminu) na adres mailowy lub przez internetową platformę do 
udostępniania plików lub dostarczone na pendrive osobiście, listownie lub kurierem. 
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4. Proporcje filmu i format dźwięku: 

Video : 
- rozdzielczość 1920x1080 lub 1998x1080 (aspekt 1,85) 
- 25fps  

- kodek h.264 w kontenerze mp4 (preferowany), możliwe również inne kontenery: 
mov 
- bitrate zalecany większy niż 20Mbps 
- skanowanie materiału: progresywne 

Audio:  
-ścieżki 2.0, lub 5.1 w kontenerze łącznie z obrazem 
- 24bit, 48kHz, PCM, -10dBfs  

5. Muzyka użyta do filmu musi pochodzić z legalnego źródła, powinna być udostępniona 
na licencji Creative Commons. 

6. Do konkursu nie dopuszcza się filmów: 

a) zawierających wulgaryzmy; 

b) naruszających prawa autorskie innych podmiotów; 

c) naruszających godność ludzką; 

d) zawierających treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację 
seksualną oraz narodowość; 

e) raniących/ godzących przekonania religijne lub polityczne; 

f) zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 
małoletnich; 

g) sprzyjających zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub 
ochronie środowiska. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na końcu lub początku każdego 
filmu biorącego udział w konkursie planszy z logotypami Organizatora i partnerów 
konkursu. 

8. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. 

 

 

V. Termin i miejsce składania prac konkursowych 

1. Prace konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnionymi i podpisanymi: Metryką 
filmu (załącznik nr 1. do Regulaminu) i Kartą zgłoszenia (załącznik nr 2. do 
Regulaminu) oraz w przypadku osoby niepełnoletniej Oświadczenie rodzica lub 
opiekuna prawnego (załącznik nr 3. do Regulaminu)  należy przesłać mailem na adres: 
wot@wisla.pl lub internetową platformą do udostępniania plików lub dostarczyć na 
pendrive osobiście, listownie, kurierem w nieprzekraczalnym terminie do 07 lipca 
2021 r. do godziny 18.00 pod adresem: 

Wiślańska Organizacja Turystyczna  

Pl. B. Hoffa 3 

43-460 Wisła 
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2. Na pendrive lub w tytule maila należy umieścić nagłówek „Konkurs na krótki film 
komediowy”. 

3. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy 
kierować na adres: wot@wisla.pl. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 10.07.2021 r. w trakcie trwania 
Festiwalu Komedii w Wiśle „Pandemia Śmiechu”. 

5. Filmy przesłane lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do 
konkursu, chyba, że Organizator ze względu na szczególne okoliczności postanowi 
inaczej. 

6. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę 
lub kuriera filmów zgłaszanych na konkurs. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość i nieterminowość 
doręczenia przez pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych do 
Organizatora w związku z niniejszym konkursem. 

8. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe (w tym nośniki, o ile praca konkursowa 
została złożona w takiej formie) stają się nieodpłatnie własnością Organizatora i nie 
będą zwracane autorom; pozostają w archiwum Organizatora. 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Oceny prac konkursowych dokonają powołane przez Organizatora: komisja 
kwalifikacyjna oraz jury. 

2. Zgłoszone do konkursu filmy zostaną wstępnie wyselekcjonowane przez komisję 
kwalifikacyjną, w celu zapewnienia bezstronności oraz sprawnego przebiegu selekcji  
i wstępnej oceny prac konkursowych.  

3. Komisja kwalifikacyjna dokona wstępnej oceny i selekcji filmów w celu dopuszczenia 
ich do konkursu. Ocenie podlegać będzie poziom artystyczny filmów oraz ich 
zawartość merytoryczna, a także zgodność ze specyfikacją techniczną i wymogami 
niniejszego Regulaminu.  

4. Zakwalifikowane do konkursu filmy zostaną emitowane przed publicznością w trakcie 
trwania Festiwalu Komedii w Wiśle „Pandemia Śmiechu” na scenie festiwalowej  
(w dniach 09.07.2021 r. – 11.07.2021 r.). 

5. Zakwalifikowane do konkursu filmy będą komentowane przez jury przed 
publicznością w trakcie trwania Festiwalu Komedii w Wiśle „Pandemia Śmiechu” na 
scenie festiwalowej (w dniach 09.07.2021 r. – 11.07.2021 r.). 
 

6. Dla laureatów konkursu Organizator przewidział jedną nagrodę główną oraz dwa 
wyróżnienia. 
 

7. Jury ma prawo nie przyznawać nagród oraz podjąć decyzję o innym podziale nagród 
w przypadku, gdy poziom prac nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz 
kryteriów ustalonych przez Organizatora konkursu.  

8. Decyzje komisji kwalifikacyjnej i jury nie wymagają uzasadnienia są ostateczne  
i niepodważalne. 
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9. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 10.07.2021 r. podczas trwania 
Festiwalu Komedii w Wiśle „Pandemia Śmiechu”. 

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych oraz profilach  
w mediach społecznościowych Organizatora i Miasta Wisła. 

 

VII. Dyskwalifikacja  

Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli: 

1) zostanie przesłana lub przedłożona po dacie zamknięcia konkursu, tj. 07 lipca 2021 r. 
– prace, które dotrą pocztą lub kurierem po tej dacie, nie będą dopuszczone do 
konkursu; 

2) nie spełni wymogów Regulaminu konkursu. 

 

IX. Postanowienia dotyczące przeniesienia własności oryginalnego egzemplarza filmu oraz 
autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej 

1. Uczestnicy biorący udział w konkursie muszą być twórcami lub współtwórcami filmu. 
2. Uczestnik, zgłaszając film na konkurs, jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do filmu, które 
zawiera Karta zgłoszenia (załącznik nr 2. do Regulaminu). 

3. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmu zgodnie  
z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za 
rozpowszechnianie filmu na stronach internetowych i profilach w mediach 
społecznościowych Organizatora i Miasta Wisła oraz publicznego udostępniania  
w trakcie trwania Festiwalu Komedii w Wiśle „Pandemia Śmiechu”. 

4. Uczestnicy konkursu upoważniają Organizatora, (udzielają licencji) na zasadzie 
niewyłączności, do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do 
konkursu pracami (filmami), w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co 
do liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (zapisu) we 
wszystkich dostępnych formach (fotografia, audio, wideo) – zwielokrotnienia na 
wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu - wprowadzania do pamięci komputera – 
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego 
odtwarzania, publicznego wyświetlania, nadawania bezprzewodowego, 
przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji, każdorazowo w kontekście 
ich związku z konkursem. 
 
 

X. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu 

Zgłoszenie filmu do konkursu stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgłaszającego film, w tym wykorzystanie jego wizerunku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) 
oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
w celu przeprowadzenia selekcji oraz konkursu filmowego a także do promocji i budowania 
pozytywnego wizerunku Festiwalu Komedii w Wiśle „Pandemia Śmiechu” na stronach 
internetowych oraz profilach w portalach społecznościowych Organizatora i Miasta Wisła,  
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w prasie, tablicach informacyjnych. Zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w związku  
z udziałem w konkursie filmowym Festiwalu Komedii w Wiśle. Zgłoszenie filmu do konkursu 
stanowi także potwierdzenie, iż zgłaszający zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej 
zamieszczonej poniżej, zgodnie z art. 13 RODO.  
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator: 
Wiślańska Organizacja Turystyczna, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła. 

2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników konkursu w celach związanych  
z organizacją, przeprowadzeniem i promocją konkursu, w tym w celu kontaktu  
z uczestnikami oraz w celu publicznego ogłoszenia imienia i nazwiska laureatów  
i zwycięzców konkursu, ich wizerunku oraz publikację nagrodzonych w konkursie 
filmów. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu 
oraz, w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska oraz nagrodzonego 
filmu na liście laureatów konkursu na stronach internetowych i profilach na portalach 
społecznościowych Organizatora konkursu i Miasta Wisła oraz w informacjach 
prasowych w mediach (cyfrowych, drukowanych radiowych i telewizyjnych w tym 
regionalnych i ogólnopolskich).  

4. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną udostępnione w szczególności: jury 
konkursu, partnerom, na stronach internetowych i profilach na portalach 
społecznościowych Organizatora konkursu i Miasta Wisła oraz w informacjach 
prasowych w mediach (cyfrowych, drukowanych radiowych i telewizyjnych w tym 
regionalnych i ogólnopolskich).  

5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wycofania zgody, prawo dostępu do 
danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania 
usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6. Administrator danych oświadcza, że spełnia wymogi określone  
w obowiązujących  przepisach prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 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) i dane osobowe podane przez uczestnika 
konkursu będą przetwarzane zgodnie z tymi przepisami. 
 
 

XI. Unieważnienie konkursu 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku: 

1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 

2. gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków Regulaminu, 

3. niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych, 

4. odwołania Festiwalu Komedii w Wiśle „Pandemia Śmiechu”. 
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XII. Postanowienie końcowe 

1.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany  
w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie 
naruszy praw nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach Organizator będzie 
informować na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.wot.wisla.pl. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 
 

http://www.wot.wisla.pl/

