
 

Regulamin konkursu „Festiwal piosenki ekologicznej” 

§ 1 

Opis konkursu 

Celem konkursu jest propagowanie postaw ekologicznych, zwłaszcza w zakresie ochrony 
powietrza, poszerzanie wiedzy na temat ekologii, ochrony środowiska, szerzenie koncepcji 
ekologicznego sposobu życia, a także podkreślenia wpływu podjętych działań na ograniczenie 
zanieczyszczenia środowiska.  

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej 
części Regulaminu Laureatów Konkursu tj. Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu 
wykażą się kreatywnością nagrywając najciekawszy, autorski, premierowy, niepublikowany 
wcześniej film zawierający piosenkę o tematyce związanej z ekologią i ochroną środowiska. 

§ 2 

Organizator 

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Oświęcim, zwany dalej Organizatorem. Konkurs 
realizowany jest w ramach projektu „Wymiana niskosprawnych źródeł grzewczych 
w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim, w ramach 
Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020”. 

§ 3 

Uczestnicy 

1. Uczestnikiem jest osoba zgłaszająca film konkursowy poprzez umieszczenie odnośnika do 
niego w komentarzu do informacji (post) o konkursie na portalu Facebook. 

2.  Uczestnikiem konkursu może być osoba która łącznie spełni poniższe warunki: 
a. jest osobą fizyczną; 
b. nie jest pracownikiem Urzędu Gminy Oświęcim oraz nie pozostaje z pracownikiem 

Urzędu Gminy Oświęcim w relacji pierwszego stopnia pokrewieństwa lub 
powinowactwa; 

c. jest osobą pełnoletnią tj. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 
d. posiada konto w portalu Facebook, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, 

zgodne z regulaminem portalu Facebook; 
e. akceptuje Regulamin niniejszego Konkursu, tym samym wyrażając zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, na warunkach Regulaminu 
w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych 
jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursach, na 
podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i 
przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz 
zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania; 

f. wykona zadania konkursowe zgodnie z Regulaminem. 



§ 4 

Zadanie konkursowe: 

1.  W konkursie biorą udział filmy zgłoszone do konkursu w terminie określonym w informacji 
(poście) o konkursie na fanpage’u gminy Oświęcim na portalu Facebook. W przypadku 
braku możliwości wyłonienia sześciu laureatów konkursu w określonym terminie z uwagi 
na zbyt małą liczbę zgłoszeń konkursowych, zostanie określony kolejny termin mający na 
celu wyłonienie kolejnych laureatów, do wyczerpania przewidzianych nagród. Konkurs 
kończy się w momencie wyłonienia 6 laureatów lub w dniu 20 grudnia 2020 r. Czas trwania 
filmu nie może być krótszy niż 30 sekund i dłuższy niż 180 sekund. 

2. Zgłoszenie film do konkursu polega na udostępnieniu go w internecie oraz umieszczeniu 
odnośnika do niego w komentarzu pod postem o konkursie na fanpage'u gminy Oświęcim w 
taki sposób, by dostęp do filmu był swobodny, jawny i nielimitowany. 

3. Wykonawcą piosenki na filmie konkursowym musi być Uczestnik konkursu w rozumieniu 
niniejszego Regulaminu. Dopuszcza się udział w wykonaniu również innych osób poza 
Uczestnikiem, z zastrzeżeniem, że w przypadku utrwalenia na filmie wizerunku osób 
trzecich obowiązkiem Uczestnika jest uzyskanie zgody w/w osób na wykorzystanie ich 
wizerunku w celach niniejszego Konkursu. Organizator ma prawo zażądać 
udokumentowania w/w zgody przez Uczestnika.  

4.  Film nie może naruszać praw osób trzecich. 

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczone w filmie konkursowym 
przez Uczestnika, w tym za opublikowanie wizerunku innych osób. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

§ 5 

Zasady oceniania prac oraz przyznawania nagród 

1. Spośród zgłoszonych filmów Organizator, na podstawie kryteriów określonych w ust. 5, 
wybierze według własnego uznania 6 filmów nagrodzonych e-bonami do sklepu Empik 
o wartości 200 złotych każdy. W przypadku zgłoszenia w określonym terminie do konkursu 
liczby filmów mniejszej niż założona liczba nagród, nagrodzeni zostaną wszyscy uczestnicy, 
którzy przesłali w określonym terminie filmy zgodne z tematyką i założeniami konkursu. 
Kolejni laureaci zostaną wyłonieni w kolejnych terminach określonych zgodnie z  § 4 ust. 1. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia terminu 
określonego w § 4 ust. 1. 

3. Filmy nie spełniające warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę wyborze 
nagrodzonych prac. 

4. Decyzja Organizatora jest ostateczna. 

5. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

a. zgodność z tematyką, trafność przedstawienia, 

b. nawiązanie do pozytywnych skutków ochrony środowiska, 

c. kreatywność, oryginalność, estetyka wykonania. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora oraz poprzez 
fanpage „Gmina Oświęcim” na portalu Facebook. 

7. Nagrody w formie kodu, zostaną przekazane nagrodzonym Uczestnikom w wiadomości 
prywatnej poprzez portal Facebook. 



§ 6 

Wizerunek 

1. W związku z udziałem w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie i nieodpłatne 
rozpowszechnianie jego wizerunku,   jak również wykorzystanie jego wizerunku w 
przygotowywanych przez Organizatora materiałach promocyjnych lub reklamowych. 

2. Nieodpłatne zezwolenie, o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego 
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku na wszystkich 
znanych polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. 

3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania 
wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów. 

4. Wizerunek Uczestnika Konkursu nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub 
naruszać w inny sposób dóbr osobistych Uczestnika. 

5. Wyrażenie powyższej zgody warunkuje możliwość udziału w Konkursie.  

 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie filmy o których mowa w § 1 i § 4 Regulaminu, 
będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestnika, które nie naruszają praw osób 
trzecich oraz wolne są od wad prawnych. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność 
w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawo do zadania konkursowego. 

2. Z chwilą określoną w § 5 ust. 2 Regulaminu Uczestnicy których filmy zostały nagrodzone 
przenoszą na Organizatora majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania nimi 
na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Organizator będzie mógł: utrwalać i 
zwielokrotniać prace każdą techniką – w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową; dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do filmów, w tym w 
szczególności  rozpowszechniać je w każdy inny sposób w szczególności udostępniać 
publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi 
autorskimi prawami majątkowymi. 

3. Uczestnicy, których filmy zostały nagrodzone  zezwalają Organizatorowi na wykonywanie 
przez Organizatora lub osoby trzecie działające na zlecenie lub za zgodą Organizatora 
autorskich praw zależnych filmów, w szczególności do korzystania z utworów zależnych 
(opracowań, wskazanych w szczególności w art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych) i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji określonych 
w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

4. Uczestnicy, których prace zostały wyróżnione oświadczają, że przeniesienie autorskich praw 
majątkowych i upoważnienie do wykonywania prawa zależnego obejmuje także ich zgodę 
na dokonywanie wszelkich zmian w utworach (filmach), przez co rozumie się wszelkie 
zmiany, adaptacje, przeróbki i modernizacje utworu lub utworów, w tym zmian 
wykraczających poza dyspozycję art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. W związku z postanowieniami zdania poprzedniego Uczestnicy, których prace 
zostały nagrodzone wyrażają zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora oraz osoby 
trzecie działające na zlecenie lub za zgodą Organizatora utworu ze zmianami, dokonanymi 
przez Organizatora oraz osoby trzecie działające na zlecenie lub za zgodą Organizatora 

5. Uczestnicy, których prace zostały nagrodzone upoważniają Organizatora oraz osoby trzecie 
działające na zlecenie lub za zgodą Organizatora do wykonywania wszystkich osobistych 
praw autorskich. 

6. Uczestnicy, których prace zostały nagrodzone upoważniają Organizatora oraz osoby trzecie 
działające na zlecenie lub za zgodą Organizatora do przeprowadzenia nadzoru autorskiego w 
ich imieniu. Upoważnienie do przeprowadzenia nadzoru autorskiego obejmuje przede 



wszystkim zakres, o którym mowa w art. 60 ust. 1 i 2  ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.  

7. W związku z udzieleniem powyższych zgód i upoważnień oraz przeniesieniem autorskich 
praw majątkowych do zwycięskich filmów Uczestnikom, których prace zostały nagrodzone, 
poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne 
inne dodatkowe roszczenia (w tym o dodatkowe wynagrodzenie) do Organizatora oraz do 
osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.  

8. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem 
praw autorskich do filmu zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących 
osobom trzecim (w szczególności podwykonawcom i współpracownikom Uczestnika) lub 
wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio 
przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, 
zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym 
odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty 
polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez 
Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie 
możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Biorąc udział w konkursie Uczestnicy potwierdzają znajomość niniejszego Regulaminu 
i zobowiązują się do jego przestrzegania. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia 
Konkursu, o ile uzna to za konieczne. 

3. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników związanych 
z uczestnictwem w konkursie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach 
telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, za przypadki 
udziału w Konkursie osób nieuprawnionych. 

5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gminaoswiecim.pl 
w zakładce „Ochrona powietrza". 

6. Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, w 
siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, telefonicznie oraz 
za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: powietrze@gminaoswiecim.pl 

7. Konkurs nie jest wspierany, sponsorowany, organizowany z udziałem ani przeprowadzany 
przez portal Facebook. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek 
działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Wszelkie roszczenia 
związane z Konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora. Serwis Facebook jest 
w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Facebook jest znakiem 
towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego 
Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. 

8. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 


