Załącznik do Uchwały Nr 904/284/21
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 września 2021 r.

REGULAMIN
konkursu filmowego promującego efekty wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 pn. „Nakręceni na PROW!”

§ 1.
Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji konkursu
filmowego (zwanego dalej „Konkursem”) promującego efekty wsparcia z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Nakręceni na PROW!”.
§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Pomorskie (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs skierowany jest do ogółu mieszkańców województwa pomorskiego (pełnoletnie
osoby fizyczne), jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych
działających na obszarze województwa pomorskiego (zwanych dalej „Uczestnikami”).
3. Zadaniem Uczestników jest przesłanie krótkich (trwających nie dłużej niż 180 sekund)
filmów przedstawiających projekty obrazujące zmiany jakie zaszły na terenie województwa
pomorskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 20142020).
4. Celem konkursu jest:
a) zaprezentowanie efektów projektów zrealizowanych ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie województwa pomorskiego;
b) upowszechnianie
w

kształtowaniu

wiedzy ogólnej
pozytywnego

na temat

wizerunku

PROW

obszarów

2014-2020 i
wiejskich

jego roli

województwa

pomorskiego jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, pracy, podejmowania
działalności gospodarczej, odpoczynku, turystyki, itp.;
c) promocja Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
d) zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z dofinansowania ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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5. Konkurs jest realizowany w ramach Planu komunikacyjnego ujętego w Planie operacyjnym
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 dla województwa pomorskiego.

§ 3.
Zasady konkursu
1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden film.
2. Konkurs rozgrywany będzie z podziałem na dwie kategorie konkursowe:
a) mieszkańcy województwa pomorskiego (pełnoletnie osoby fizyczne),
b) jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe działające na
obszarze województwa pomorskiego.
3. Film musi przedstawiać projekty (co najmniej dwa) zrealizowane na terenie
województwa pomorskiego i zakończone w ramach PROW 2014-2020 do dnia
zgłoszenia filmu do konkursu.
4. Uczestnicy Konkursu mogą realizować film w dowolnej formie artystycznej i narracji,
jednakże umożliwiającej ich bezproblemowe odtwarzanie.
5. Film musi być przygotowany w języku polskim.
6. Wymagania techniczne filmu:
a) czas trwania filmu nie dłuższy niż 180 sekund;
b) rozdzielczość co najmniej 480 p (854x480 pikseli);
c) format: avi lub mp4.
7. Film w formie pliku lub linku internetowego (np. na youtube, vimeo, wetransfer) należy
przesyłać na adres e-mail: NakreceninaPROW@pomorskie.eu ze wskazaniem w treści
maila imienia i nazwiska /nazwy Uczestnika oraz tytułu filmu.
8. Filmy w formie pliku przesyłane bezpośrednio na wyżej wskazany adres e-mail nie
mogą przekraczać 50 MB.
9. Zgłaszany w ramach Konkursu film nie może być publikowany i nagradzany w ramach
innych konkursów.
10. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
11. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem
Uczestnika, że wszystkie osoby zaangażowane w realizację zgłaszanego filmu
wyrażają nieodpłatnie, dobrowolną zgodę na publiczne ujawnienie swoich danych
personalnych, wizerunku/głosu i/lub wypowiedzi i zrzekają się praw autorskich na rzecz
Organizatora, który ma prawo dobrowolnie dystrybuować nadesłane materiały.
12. Warunki Konkursu:
a) zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i jego akceptacja,
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b) dostarczenie Organizatorowi kompletnego zgłoszenia w wersji elektronicznej (film w
formie pliku lub linku internetowego wraz ze skanem podpisanego formularza
zgłoszeniowego) oraz formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej w terminie
określonym w § 4 ust. 2 Regulaminu,
c) posiadanie wyłącznych i nieograniczonych, autorskich praw majątkowych do filmu,
które to prawa nie naruszają praw osób trzecich,
d) w przypadku, gdy film zawiera wizerunek osoby trzeciej, uzyskania oraz dostarczenia
Organizatorowi zgody tej osoby na rozpowszechnianie wizerunku w ramach nagrania,
e) Uczestnik dokonując zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatne, wyłącznej zgody
na korzystanie z przesłanych materiałów filmowych (w całości lub w jakiejkolwiek
części) na terytorium Polski i całego świata na czas nieokreślony. Szczegółowe
uregulowania w zakresie praw autorskich zostały wskazane w § 7 Regulaminu.
§ 4.
Uczestnictwo w Konkursie
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i przekazanie do
Organizatora filmu spełniającego kryteria wskazane w § 3 Regulaminu.
2. Termin nadsyłania filmów i zgłoszeń rozpoczyna się dnia 20 września 2021 roku a kończy
15 listopada 2021 roku.
3. Zgłoszenie należy przesyłać:
a) elektronicznie

na

adres

e-mail:

NakreceninaPROW@pomorskie.eu

skan

podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z filmem w formie pliku lub linku
internetowego
oraz
b) w wersji papierowej (oryginał podpisanego formularza zgłoszeniowego) na adres:
Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
4. Zgłoszenie, które wpłynie po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie będzie podlegało ocenie.
5. Za nieakceptowalne będą uznane materiały:
a) o charakterze reklamowym lub mające na celu prowadzenie agitacji politycznej lub
religijnej;
b) których treść lub publikacja narusza prawa innych podmiotów, w tym narusza ich
prawa autorskie lub prawa chroniące ich wizerunek;
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c) sprzeczne z prawem polskim, w szczególności wzywające do nienawiści rasowej,
etnicznej, wyznaniowej, propagujące przemoc, propagujące nielegalne używki;
d) uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub
naruszające zasady współżycia społecznego;
e) zawierające wulgaryzmy.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2021 roku.
7. Wyniki

Konkursu

zostaną

zamieszczone

na

stronie

internetowej

Organizatora

www.dprow.pomorskie.eu oraz www.pomorskie.ksow.pl
§ 5.
Komisja Konkursowa
1. Filmy, które spełnią wymogi zawarte w § 4 Regulaminu zostaną ocenione i nagrodzone
przez Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny i wybierze najlepsze filmy promujące efekty PROW
2014-2020.
3. Filmy będą oceniane pod względem:
a) zgodności tematu filmu z tematyką Konkursu, ze wskazaniem projektów, których
dotyczy,
b) oryginalności w podejściu do tematu i pomysłu na film,
c) wartości merytorycznej filmu (zgodności z celami konkursu, sposobu przedstawienia
tematyki konkursowej, siły przekazu).
4. Rozstrzygnięcia podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie przysługuje od
nich odwołanie.
§ 6.
Nagrody
1. Komisja przyzna zwycięzcom w dwóch kategoriach nagrody finansowe, w tym:
I miejsce – w wysokości 4 000 zł
II miejsce – w wysokości 2 000 zł
III miejsce – w wysokości 1 000 zł
2. W sytuacji, gdy nie zostanie wyłonione, któreś z miejsc, komisja konkursowa może
zdecydować o przyznaniu wyróżnień w wysokości 500 zł.
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3. Nagrody zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II
Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagród
finansowych Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego i
zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich, wynikających z tego tytułu zobowiązań
podatkowych, wobec właściwego urzędu skarbowego. Nagroda po potrąceniu podatku
zostanie przekazana na wskazany, przez nagrodzonego, numer rachunku bankowego.
5. Przekazanie nagród nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu. Forma przekazania zostanie
ustalona z nagrodzonymi Uczestnikami.
6. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu wysyłając wiadomość zwrotną na
adres e-mail, z którego został wysłany film.
7. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 z późn. zm.).
§ 7.
Prawa autorskie
1. Uczestnik posiada prawa autorskie do filmu zgłoszonego filmu.
2. Uczestnik dokonując zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej, wyłącznej zgody na
korzystanie

z

przesłanych

w jakiejkolwiek części)

materiałów

filmowych

(w

całości

lub

na terytorium Polski i całego świata na czas nieokreślony w

szczególności do:
a) Utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie,
telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym na portalach
społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych;
b) Zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków,
plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wyświetlanie
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie;
c) Publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, i innych
sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i
wytworzonych egzemplarzy);
d) Wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
e) Promocji i reklamy, merchandisingu,
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f)

Wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych,
w szczególności zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji dla celów wyżej
wymienionych;

g) Udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych powyżej.
h) Przeniesienia wszystkich praw autorskich, o których mowa w niniejszym punkcie
osobom trzecim, a w szczególności Województwu Pomorskiemu, reprezentowanemu
przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Przeniesienie majątkowych praw
autorskich, bez ograniczeń co do terytorium oraz bez ograniczeń co do czasu
następuje w zakresie wszelkich znanych obecnie pól eksploatacji, w szczególności
takich jak:
- rozpowszechnianie,
- kopiowanie,
- wykorzystanie w całości lub części do opracowywania innych materiałów o
charakterze promocyjno-reklamowym,
- przetwarzanie,
- utrwalenie,
- zwielokrotnienie wszelkimi technikami,
- wprowadzenie do pamięci komputera,
- publiczne prezentowanie,
- publiczne udostępnianie,
- nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej przez stację naziemną,
- nadawanie za pośrednictwem satelity,
- równoczesne i integralne nadanie przez inną organizację radiową lub
telewizyjną,
- rozpowszechnienie w całości lub części w celach reklamowych lub
promocyjnych,
- rozpowszechnienie w Internecie.
§ 8.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników
1. Administratorem danych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80810 Gdańsk; dprow@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 650;
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 518;
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3. Dane Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu
filmowego pn. „Nakręceni na PROW!”;
4. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
prawa m.in. z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów;
5. Uczestnicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych;
7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie.

§ 9.
Inne postanowienia
1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu konkursu w całości.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i
zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w
miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin konkursu. Zmiany w Regulaminie
konkursu nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania,
zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
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