
REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na filmik 
„Moja jednostka OSP nowoczesną służbą" (zwany dalej "konkursem").

2. Organizatorem konkursu jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP woj. kujawsko-pomorskiego.

3. Wykonawcą konkursu jest SUN&MORE sp. z o.o., 70-101 Szczecin ul. Madalińskiego 
8/215

4. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze -
zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap IV”, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

5. Czas trwania konkursu: 
Od 2 listopada 2021 r.  do 2 grudnia 2021 r.:
I etap (powiatowy) – od 2 listopada 2021 r. od godz. 0:01 do 26 listopada r. 2021 roku, 
do godz.00.00.
II etap (rozstrzygnięcie regionalne) – od 27 listopada do 2 grudnia 2021 r. 

II. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:
 promowanie postaw obywatelskich kształtowanych wśród młodzieży poprzez 

przynależność do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
 promowanie pozytywnego wizerunku ochotniczych straży pożarnych,
 promowanie aktywności i kreatywności młodzieży,
 promowanie własnego regionu,

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą wziąć udział członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
z terenu woj. kujawsko-pomorskiego.

2. Do konkursu mogą być zgłoszone filmiki, które spełniają łącznie następujące warunki:
a. są przeznaczone do publikacji w Internecie i do projekcji multimedialnych,
b. zostały wyprodukowane w czasie trwania niniejszego konkursu,
c. dotyczą ludzi, miejsc, sytuacji z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, w relacji 

ze środowiskiem lokalnym Ochotniczej Straży Pożarnej, co musi zostać 
zaznaczone w kadrach/treści filmu.

d. format zapisu filmiku: mpg, mov, avi, max rozdzielczość FullHd
e. czas trwania: od 30 sek. do maksymalnie 90 sek.,
f. może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub aparatem 

fotograficznym.
g. filmik powinien mieć tytuł oraz zawierać napisy początkowe i końcowe.
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3. Konkurs może być realizowany indywidualnie bądź zespołowo (max. 3 osoby.).
4. Każdy uczestnik bądź zespół, może zgłosić do oceny wyłącznie 1 tematyczny filmik.
5. Film musi mieć pozytywne przesłanie, nie może wywoływać strachu, paniki i wszelkich 

innych negatywnych skojarzeń.

IV.  ZGŁOSZENIA

1. Filmiki konkursowe należy przesłać do 20 listopada 2021 roku, na adres poczty 
elektronicznej: konkurs@sunmore.pl   z podpisaniem pliku: powiat/nazwa drużyny  

2. Korespondencyjne adresy email znajdują się na stronach internetowych KP/KM PSP w 
woj. kujawsko-pomorskim w informacji o konkursie, pod hasłem Konkurs MDP.

3. W celu przesłania pliku uczestnik może skorzystać z dowolnego systemu przesyłania 
plików, jak np. WeTransfer, OneDrive, GDrive, Dropbox itp. [INSTRUKCJA JAK WYSŁAĆ 
PLIK WIDEO - poniżej]

4. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
5. 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.

6. Do filmików należy dołączyć czytelne skany lub zdjęcia stanowiące:
a. formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na publikację wizerunku - Załącznik 1

do Regulaminu,
b. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Załącznik 2 do Regulaminu

7. Formularze: zgłoszeniowy wraz ze zgodą na publikację wizerunku oraz zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, muszą być podpisane przez rodziców/opiekunów.

V. OCENA FILMÓW

1. Nadesłane filmy poddane zostaną ocenie przez komisję konkursową powołaną do tego
celu przez Wykonawcę. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu:
 I etap – powiatowy – rozstrzygnięcie do 26 listopada 2021 r.
 II etap – regionalny – rozstrzygnięcie do 2 grudnia 2021 r.

3. Film nagrodzony I nagrodą w I etapie konkursu, zostanie zakwalifikowany do etapu II – 
regionalnego. Spośród najlepszych filmów z I etapu konkursu, zostaną wyłonieni 
laureaci I, II i III miejsca w rywalizacji regionalnej.

VI. NAGRODY

1. W konkursie przyznane zostaną nagrody za I, II  i III miejsce, w każdym etapie konkursu.
2. Laureaci I etapu (powiatowego) otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Laureaci II etapu (regionalnego) otrzymają nagrody rzeczowe.

VII. PRAWA AUTORSKIE
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1. Przesyłając filmik jego autor zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora 
autorskich praw majątkowych do utworu - filmiku.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi przez podpisanie oświadczenia, 
które przygotuje Organizator. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu – 
filmiku ma charakter nieodpłatny.

 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).

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.

3. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie 
Organizatora http://www.zosprp.torun.pl/  oraz Komend Powiatowych i Miejskich 
Państwowej Straży Pożarnej w woj. kujawsko-pomorskim. 
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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/
 Wybieramy opcję bezpłatnego przesyłania („Take me to Free”)

 Korzystając z pola „Add your files” przesyłamy/załączamy plik wideo (film)

 W polu "Email to" wpisujemy adres e-mail, na który wysyłamy pliki (film i formularze)

 W polu "Your email" wpisujemy własny adres e-mail

 W polu "Message" wpisujemy KONKURS na filmik „Moja jednostka OSP 
nowoczesną służbą" 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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