
 

 
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FILMOWEGO  

 

•  „Survival kreatywny. Pokaż swój pomysł na ciekawe spędzenie kwarantanny!” zwanego 

dalej „Konkursem” 

 
 

PREAMBUŁA 
 
Konkurs ma na celu: 
- rozwijanie zainteresowań, kreatywności i pomysłowości uczestników, 
- pogłębianie wiedzy z zakresu konstrukcji, myślenia technicznego, wiedzy chemicznej na podstawie 
wykonywanych doświadczeń i eksperymentów chemicznych  
- rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży,  
- rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy oraz wykorzystania 
informacji z różnych źródeł, 
- zdobywanie  wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z 
informatyki, w tym posługiwanie się aplikacjami komputerowymi, posługiwanie się komputerem i 
podstawowymi urządzeniami cyfrowymi, przetwarzanie informacji i ich prezentację w postaci filmu,  
- zachęcenie uczestników do ekspresji artystycznej, wyrażania swoich pomysłów w formie filmu. 
 

§ 1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Inicjatorem, pomysłodawcą, organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Akademia EMT 

KIDS z siedzibą przy ul. Bojkowskiej  35A, 44-100 Gliwice 
2.  Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 

a) Uczestniku – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 7 do 15 roku 
życia, które biorą udział za zgodą swoich rodziców czy opiekunów prawnych, sprawujących pieczę 
nad bezpiecznym wykonywaniem zadania 

b) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego późniejszymi zmianami. 

d) Formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć kwestionariusz zawierający w 
szczególności dane uczestników takie jak: imię i nazwisko, wiek potrzebny do przydzielenia do 
odpowiedniej grupy konkursowej, imię i nazwisko Opiekuna oraz dane kontaktowe, oświadczenia o 
akceptacji Regulaminu i prawach autorskich.  

e) Pracy konkursowej – należy przez to rozumieć utwór filmowy na temat: „Survival kreatywny. Pokaż 
swój pomysł na ciekawe spędzenie kwarantanny!” 

f) Opiekunie akcji – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych, sprawującą opiekę nad Uczestnikiem. Opiekun akcji zgłasza do Konkursu 
Pracę konkursową przygotowaną przez Uczestnika. Opiekun akcji jest osobą kontaktową dla 
Organizatora i współpracuje przy realizacji zadania konkursowego oraz pełni nadzór nad jej 
prawidłowym przebiegiem 
4. Każdy Uczestnik wraz z rodzicem bądź opiekunem prawnym przed wypełnieniem Formularza 
zgłoszeniowego zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Wyrażenie przez 
Uczestnika i jego rodziców bądź opiekunów prawnych zgody na przestrzeganie Regulaminu 
równoznaczne jest z pełną i świadomą jego akceptacją. 
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz nieodpłatne. 
  



 

§ 2 
 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
 
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie Pracy konkursowej. 
2. Praca: 

a) musi być wykonana na temat: „Survival kreatywny. Pokaż swój pomysł na ciekawe 
spędzenie kwarantanny!” 

b) musi zostać wykonana w formie filmu o maksymalnej długości 5 minut, 
c) nie może zawierać żadnych znaków towarowych ani innych logotypów, 
d)   musi zostać wykonana przez dzieci i młodzież w przedziale wiekowym: od 7 do 15 roku 
życia i będzie rozstrzygnięta w dwóch kategoriach: 
-  kategoria „młodziaków” od 7 do 11 roku życia, 
-  kategoria „starszaków” od 12 do 15 roku życia 
e) musi zostać nadesłana do 7 czerwca 2020r.:  
- poprzez stronę Wetransfer (https://wetransfer.com/) na adres:  
kids@emt-systems.pl 
- na dowolnym nośniku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:  

 
Gabriela Koza 
EMT-Systems Sp. z o.o. 
ul. Bojkowska 35A 
44-100 Gliwice 
 
Z dopiskiem: KONKURS 

 
5. Prace konkursowe nie będą odsyłane Uczestnikom. 
6. Zgłaszając pracę Konkursową Uczestnik potwierdza posiadanie zgody Opiekuna akcji i 
Rodziców bądź opiekunów prawnych na przetwarzanie zawartych w Formularzu danych osobowych, 
w zakresie oraz w celu, o którym mowa w § 6 Regulaminu. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub późniejszego wyeliminowania z 
Konkursu pracy, która: 
a) Nie spełnia wymagań określonych powyżej. 
b) Narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa autorskie, prawa 
własności przemysłowej lub dobra osobiste osób trzecich. 
c) Narusza zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności zawiera treści 
uznane za obraźliwe, wulgarne lub nieprzyzwoite. 
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§ 3 

 
ZASADY USTALANIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU 

 
1. Prace konkursowe nadesłane przez Uczestników oceniane będą przez powołaną przez 
Organizatora Komisję Konkursową. 
2. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych prac wskaże dwie (2) najwyżej ocenione oraz cztery (4) 

wyróżnione – po jednej nagrodzie głównej i po dwóch nagrodach pocieszenia dla danej kategorii 
wiekowej  

3. Komisja Konkursowa do 12 czerwca 2020 r. wyłoni spośród nadesłanych Prac konkursowych 
zwycięzców i osoby wyróżnione 

4. Komisja Konkursowa oceniać będzie Prace konkursowe biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
a) zgodność z tematyką konkursu, 
b) kreatywność, pomysłowość, jakość wykonania 
c) zawartość merytoryczną.  
5. Lista zwycięzców w Konkursie zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatora: 
kids.emt-systems.pl; emt-systems.pl.  
Opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych dzieci i młodzieży  zostaną także poinformowani o tym 
fakcie za pomocą poczty elektronicznej. 
 

§ 4 
 
 

NAGRODY 
 
1. Nagrodę główną stanowi  semestr dostępnych w ofercie zajęć prowadzonych przez Akademię 

EMT KIDS w formie stacjonarnej lub on-line dla każdej kategorii – „młodziaków” od 7 do 11 roku 
życia  oraz „starszaków” od 12 do 15 roku życia 

2. Zajęcia odbędą się od września 2020r. stacjonarnie w siedzibie Akademii EMT KIDS w Gliwicach, 
ul. Bojkowska 35A, bądź w formie on-line. Semestr zajęć kończy się z upływem 31 stycznia 2021r. 

3. Wyróżnienie w każdej kategorii stanowi pakiet gadżetów.  Nagrody zostaną przesłane przez 
Organizatora kurierem. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma imienny dyplom udziału w formacie pdf. 
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani zamianie na inne produkty. 
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania większej ilości nagród niż uwzględnione w  

§ 3 niniejszego Regulaminu.  
 
 
 

§ 5 
 

PRAWA AUTORSKIE 
 

5.1. Przesyłając Pracę konkursową Opiekun Akcji oświadcza, że Uczestnik: 
 

a) Jest jedynym autorem filmu zgłoszonego przez niego do Konkursu;  
b) Nagranie nie narusza praw osób trzecich;  
c) Uczestnikowi przysługują wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do 

filmu;  



 

d) Nagranie nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 
 

5.2.  
 
Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, 
nieodpłatnej licencji wraz z prawem do sublicencji do zgłoszonej w Konkursie Filmu, zwanym 
„Pracą konkursową”, w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia 
filmu na stronie https://kids.emt-systems.pl/ i https://emt-systems.pl/ oraz na portalach 
społecznościowych, na czas trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na polu 
eksploatacji: publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w szczególności na stronach 
https://kids.emt-systems.pl/ i https://emt-systems.pl/ oraz portalach społecznościowych. W 
przypadku, jeżeli w filmie jest utrwalony wizerunek Uczestnika, rodzic bądź jego opiekun prawny 
niniejszym wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika przez 
czas trwania Konkursu, poprzez rozpowszechnianie na stronie konkursowej https://kids.emt-
systems.pl/ i https://emt-systems.pl/ oraz portalach społecznościowych. 
 
5.3. 
 
Rodzic oraz opiekun prawny Uczestnika wyraża niniejszym zgodę na rozpowszechnianie „Pracy 
konkursowej” z oznaczaniem imienia i nazwiska lub pseudonimem (nickiem) autora –Uczestnika 
lub laureata nagrody głównej. 

 
§ 6 

 
DANE OSOBOWE 

 
1. Opiekun akcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych w Formularzu danych 
osobowych, dla celów Konkursu 
2. W celu skutecznego zgłoszenia Pracy do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest również do podania 
w Formularzu następujących danych: imię i nazwisko autora pracy oraz wiek. 
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4) ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.) jest EMT-Systems 
Sp. z o.o. 
4. Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych 
osobowych Organizator informuje, że: 
a) Pełna nazwa Organizatora brzmi: Akademia EMT-KIDS z siedzibą przy ul. Bojkowska 35A, 44-100 
Gliwice  
b) Uczestnik ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przekazanych do 
Organizatora oraz do ich poprawiania lub zmiany. 
c) Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, jak również danych, o których 
mowa w ust. 2 powyżej przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, jednak rezygnacja z ich 
podania lub niewyrażenie/cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z rezygnacją 
z udziału w Konkursie oraz odbioru przyznanej nagrody. 
5. Wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych Uczestnik Konkursu oświadcza, że podane 
przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie 
z Ustawą o ochronie danych osobowych. 
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§ 7 
 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM 
 

Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej pod adresem: Akademia EMT KIDS, ul. 
Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice lub drogą elektroniczną pod adresem: kids@emt-systems.pl z 
dopiskiem na kopercie/w tytule wiadomości „Konkurs”. 
 

§ 8 
 

ZAKRES CZASOWY KONKURSU 
 
Harmonogram konkursu: 
a) Nadsyłanie prac konkursowych: do 7 czerwca 2020 roku. 
b) Obrady Komisji Konkursowej: od 8 do 12 czerwca 2020 roku. 
c) Ogłoszenie wyników konkursu: 12 czerwca 2020 roku. 
d) Przesłanie nagród: do 30 czerwca 2020 
e) Udział w zajęciach: od września 2020 roku do końca stycznia 2021 roku (tematyka i forma zajęć 
uzgodniona z Akademią EMT KIDS).  
 

§ 9 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. 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 (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.). 
2. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej przez cały czas trwania Konkursu w formie 
umożliwiającej jego pobranie, przetwarzanie i przechowywanie w normalnym toku czynności 
(format .pdf). 
3. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Każdorazowa zmiana poprzedzona będzie 
poinformowaniem Uczestników o fakcie jej dokonania oraz o jej zakresie. 
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 ze zm.) w zakresie w jakim regulują one 
przyrzeczenie publiczne, tj. art. 919- 921 k.c., przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz przepisy Ustawy o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.). 
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