Konkurs na np. 30 sek. film na temat płatności mobilnych
Przykładowa informacja
Konkurs na np. 30 sek. film na temat płatności mobilnych
Weź udział w konkursie!
Nakręć film i wygraj XXXX. (Tekst do uzupełnienia przez organizatora Konkursu)
Co należy zrobić?
➢ Nagraj krótki film (maks. 30 sekund) o płatnościach bezgotówkowych wykorzystujących logo
naszego (do wyboru) banku/firmy/
➢ Celem konkursu jest pokazanie zalet wynikających z korzystania z nowoczesnych form płatności
bezgotówkowych np. takich jak; swoboda dysponowania środkami płatniczymi, wygoda w użycia,
czy też bezpieczeństwo np. w sytuacji kradzieży.
➢ Liczy się pomysł i inwencja twórcza. Film można nakręcić za pomocą dostępnych środków – aparatu
komórkowego, fotograficznego, tabletu czy kamery.
➢ Filmy ślijcie na adres XXXXXXX Macie czas do XXXXXX 2017r. do godziny 23.59.59
O nagrodzie: (Tekst do uzupełnienia przez organizatora Konkursu)
Szczegóły znajdziecie w regulaminie.
W razie pytań – piszcie na adres ……………………… (Tekst do uzupełnienia przez organizatora Konkursu)

Przykładowy regulamin
REGULAMIN KONKURSU
1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Nagraj film
pokazujący korzyści wynikających z korzystania z nowoczesnych form płatności bezgotówkowych”. (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest ………………………………
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
• Konkursie – należy przez to rozumieć konkurs z nagrodą/nagrodami pod nazwą “Nagraj film pokazujący korzyści
wynikających z korzystania z nowoczesnych form płatności bezgotówkowych” organizowany jest przez
……………………………………………………………………………… (nazwa i adres siedziby podmiotu).
• Jury - należy przez to rozumieć komisje powołaną przez Organizatora Konkursu, w skład której wchodzą osoby
reprezentujące Organizatora. Do zadań Jury należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym wyjaśnianie
Regulaminu oraz ostateczna ocena zgłoszeń i klasyfikacja zwycięzców.
• Zadaniu konkursowym - należy przez to rozumieć samodzielne nagranie maksymalnie 30 sekundowego filmu na
temat płatności bezgotówkowych.
• Nagrodzie - należy przez to rozumieć (opis nagrody) ………………………………………………………………….
5. Czas trwania Konkursu - od (data)………………. r. od godziny ………..do………….. do godziny 23.59.59.

2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik“) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu
cywilnego, która spełnia łącznie następujące warunki:
a. Zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go.
b. Zrealizuje zadanie konkursowe i prześle je na adres …………………. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, miasto.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu niniejszego
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba
współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło,
umowy zlecenia), a także agenci oraz pracownicy placówek partnerskich Organizatora.
3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Nagrody zostaną przyznane ……….. (liczba uczestników) wybranym przez Jury Uczestnikom, którzy wykonają Zadanie
konkursowe, a ich Zadanie zostanie uznane przez jury za najbardziej kreatywne.
2. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia dowolną ilość razy.
3. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu i zwycięzców (imię, pierwsza litera nazwiska, miasto) nastąpi do ………. (data) do
godziny……………….. w serwisie………………………, w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym
przez………………………. (nazwa Organizatora) na ……………….. (nazwa strony) z dnia …………………… (data).
4. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu poprzez akceptację Regulaminu, oświadcza, że zgłoszony do konkursu film jest jego autorstwa. W
przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie
konieczne kroki prawne i faktyczne celem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.
2. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej
treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego
wychowania i kultury osobistej.
3. Organizator działając na podstawie art. 921 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody, nabywa własność
nagrodzonych filmików oraz całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na
wykonywanie autorskich praw zależnych – w stosunku do nagrodzonego filmu, stanowiącego utwór w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.)
4. Jeżeli przygotowane przez Uczestnika Zadanie konkursowe stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, to uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia jednocześnie, że posiada autorskie
prawa majątkowe do Zadania konkursowego i upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z tych praw w
zakresie niezbędnym do jego publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu,
jaki Organizator nagród uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń konkursu („Licencja”). Licencja
udzielona jest bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych i platform komunikacyjnych.
b) rozpowszechnianie i wykorzystywanie na stronach internetowych oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i
reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
c) prawo do korzystania z utworu w całości lub w części oraz łączenia utworu z innymi dziełami, opracowania poprzez
dodanie elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i
treści całości lub ich części.
d) tworzenie kompilacji.
e) publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie.
f) prawo do wykorzystywania Zadania konkursowego w całości lub we fragmentach do celów reklamowych lub
promocyjnych w kraju i za granicą.
5. Uczestnik oświadcza, iż Zadanie konkursowe stanowi w całości utwór oryginalny, zostało stworzone bez udziału osób
trzecich i nie jest obciążone prawami osób trzecich. Nadto Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie dowolnych i
wielokrotnych opracowań, zmian i modyfikacji Zadania konkursowego oraz jego części oraz do korzystania i
rozpowszechniania opracowań, zmian i modyfikacji w zakresie pól eksploatacji wskazanych powyżej bez konieczności
uzyskania odrębnej zgody Uczestnika i wynagrodzenia.

5. ZASADY PRZYDZIELANIA NAGRÓD W KONKURSIE
1. Wszystkie Zadania konkursowe przesłane przez uczestników, zostaną oceniane przez jury.
2. Laureat/Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie oraz poprzez wysłanie
informacji na adres e-mailowy uczestnika.
3. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z
realizacją celów Konkursu, w tym wręczenia Nagrody.
4. Nagroda będzie przekazana przez ……………… (nazwa Organizatora konkursu) kurierem na adres korespondencyjny
wskazany przez Uczestnika, którego odpowiedź została wybrana przez Jury.
5. Przekazanie nagrody za pomocą kuriera nastąpi w ciągu ………… dni od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej.
6. ZASADY PRZYDZIELANIA NAGRÓD W KONKURSIE
1. Wszystkie Zadania konkursowe przesłane przez uczestników, zostaną oceniane przez jury.
2. Laureat/Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie oraz poprzez wysłanie
informacji na adres e-mailowy uczestnika.
3. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z
realizacją celów Konkursu, w tym wręczenia Nagrody.
4. Nagroda będzie przekazana przez …………………. (nazwa Organizatora konkursu) kurierem na adres korespondencyjny
wskazany przez Uczestnika, którego odpowiedź została wybrana przez Jury.
5. Przekazanie nagrody za pomocą kuriera nastąpi w ciągu ………… dni od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej.
6. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
7. INFORMACJE DODATKOWE
1. Niniejszy Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie………………………(Organizatora konkursu)
2. ……………………., jako organizator i administrator danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych informuje, że w okresie trwania promocji będzie przetwarzał dane osobowe uczestników w celu realizacji
promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.
3. Organizator jest odpowiedzialny za prowadzenie promocji i jej prawidłowy przebieg.
4. W sprawach nieregulowanych w niniejszych zasadach promocji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz innych ustaw.

