
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT PLAKATU 

I EDYCJI FESTIWALU FILMOWEGO OLD FILM FESTIVAL 
czas trwania konkursu: 15 maja– 30 czerwca 2021 r.  

 

 

§ I. ORGANIZATOR 

 

Kino Pomorzanin Sp. z o.o. (OPP), ul. Focha 12, 85-070 Bydgoszcz 

e-mail: kontakt@kinopomorzanin.pl, tel. +48 578 220 750. 

 

§ II. PRZEDMIOT KONKURSU 

 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie plakatu do pierwszej edycji festiwalu filmowego 

Old Film Festival Bydgoszcz 2021 (zwanego dalej Festiwalem), który będzie miał 

zastosowanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Festiwalu. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego plakatu. 

 

§ III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona 

Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i mogą do niego przystąpić osoby, które: 

a. zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia; 

b.  prawidłowo wypełnią i złożą formularz Zgłoszenia – stanowiący załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu; 

2. W przypadku osób niepełnoletnich Kartę Zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych podpisuje Opiekun Prawny. 

3. Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. 

4. Dostarczenie projektów konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

5. Dopuszcza się możliwość złożenia przez jedną osobę/zespół więcej niż jednego projektu. 

6. Dopuszcza się wyłącznie projekty stworzone specjalni na potrzeby tego konkursu i 

stanowiące autorskie pomysły. 

7. Termin zgłaszania prac upływa 30 czerwca 2021 r. o godz. 23.59. 

8. Projekty zgłoszone po tym terminie nie będą oceniane przez Komisję Konkursową. 

9. Organizator nie zwraca dostarczonych prac oraz nie pokrywa kosztów ich przygotowania. 
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§ IV. KRYTERIA I WYMAGANIA TECHNICZNE 

 

1. Projekt graficzny plakatu powinien obejmować następujące elementy: 

a. Tekst: I Old Film Festival Bydgoszcz 2021  

b. Tekst: Kino Pomorzanin, 7-10 października 2021 

c. Logotypy: Old Film Festival Bydgoszcz 2021, Kino Pomorzanin, Miasto Bydgoszcz 

(do pobrania na stronie oldfilmfestival.pl/konkurs) 

 

 

 
 

 

 

 

a. Zwycięski projekt powinien zakładać możliwość wydruku wielkoformatowego oraz  

przetwarzania i przystosowania go do innych materiałów promocyjnych festiwalu, 

takich jak: program, citylight, zaproszenie, identyfikator, koszulka, torba, pin itp., a 

także na nośnikach elektronicznych i grafice internetowej. 

2. W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie prace, które zostały zgłoszone mailowo na 

adres Organizatora do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 23:59. Decyduje data i 

godzina wpływu projektu do Organizatora. 

3. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie Organizatora elektronicznej wersji pracy 

w formie: 

a. pliku otwartego na warstwach lub wektorowego w formacie B1 (1000x700 mm): 

PDF w rozdzielczości150 dpi, tryb kolorów CMYK (link do pliku wgranego na stronę 

mapi.wetransfer.com) oraz 

b. pliku poglądowego JPG: rozdzielczość 72 dpi, tryb kolorów RGB 2000 px po 

dłuższym boku (nie przekraczającej wielkości 25 MB, przesłany razem z kartą 

zgłoszeniową na maila biuro@oldfilmfestival.pl (wielkość wiadomości do 1GB). 

4. Nazwy plików konkursowych należy nadawać wg wzoru: 

plakatOFF_[nazwisko-autora]_[nr-projektu]  lub  plakatOFF_[nazwa-zespołu]_[nr-projektu] 

5. W przypadku większej ilości projektów lub problemów z wysyłaniem dużych 

załączników w wiadomości e-mail, dopuszczalne jest ich zbiorcze przesłanie za 

pośrednictwem strony mapi.wetransfer.com. W takim wypadku mail zgłoszeniowy 

musi zawierać link do pobrania tych materiałów oraz wykaz plików dostępnych pod 

tym linkiem. 

6. Wiadomość mailowa ze zgłoszeniem do konkursu musi zawierać: 

a. Tytuł wiadomości: „Konkurs na logo Festiwalu” 

a w treści: 

b. Imię i nazwisko Autora; 

c. Dane kontaktowe Autora; 

d. Załącznik(i): pliki konkursowe i/lub link do pobrania plików z serwisu 

mapi.wetransfer.com 

e. Załącznik: wypełnioną Kartę zgłoszenia do konkursu (Załącznik 1 Regulaminu) 
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7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 lipca 2021 r. na zasadzie anonimowości. 

Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w punktach 1-7 § III nie zostaną 

dopuszczone do konkursu.  

 

 

§ V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Oceny projektów dokona Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli 

Organizatora, bezpośrednio zajmujących się organizacją Festiwalu. 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu. 

3. Praca powinna treścią i formą nawiązywać do charakteru Festiwalu, poświęconego 

filmom z pierwszej połowy XX wieku różnych gatunków, w przeważającej mierze 

czarno-białych i niemych. Poglądowe klipy z przykładami repertuaru Festiwalu 

dostępne są na stronie oldfilmfestival.pl/konkurs. 

4. Projekt plakatu oceniany będzie pod względem estetycznym oraz funkcjonalnym.  

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

6. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia nagrody głównej, 

przyznaniu nagród równorzędnych, wyróżnień, a wskutek tego innego 

rozdysponowania nagrody pieniężnej, o której mowa w § VII. 

 

§ VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

 

1. Laureaci konkursu zostaną o tym fakcie poinformowani za pomocą poczty 

elektronicznej. 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.oldfilmfestival.pl, a także 

na profilu FB www.facebook.com/oldfilmfestival najpóźniej 31 lipca 2021 r.  

3. Autorzy projektów wyrażają zgodę na nieodpłatną i bezterminową ekspozycję 

projektów na wystawie pokonkursowej, w drukowanych materiałach promocyjnych 

oraz w mediach społecznościowych. 

 

 

§ VII. NAGRODA 

 

1. Za nagrodzony projekt zostanie przyznana nagroda główna pieniężna w wysokości 

1.000 zł (słownie: tysiąc złotych). 

2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo; przyznane zostaną 

nagrody równorzędne; nie zostanie przyznana Nagroda Główna itp., kwota nagrody 

może zostać podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół lub 

zdobywców innych nagród.  

 

§ VIII. PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE 

 

1. Z chwilą przesłania prac do Organizatora Autor (lub jego Opiekun Prawny w jego 

imieniu): 

a. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, 

które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;  
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b. oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób 

trzecich, a także, iż uzyskał zezwolenia, wymagane prawem zgody osób 

przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach 

Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji; 

c. udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo 

ani terytorialnie, podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej 

licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji:  

 

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: 

wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, 

światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową 

niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i 

sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, 

zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; 

 

w zakresie obrotu: 

wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i 

za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez 

stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) 

wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach 

kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie 

(reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną;  

 

w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej: 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w 

serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, 

teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie 

interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w 

całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w 

innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub 

połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach 

zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub 

informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, 

informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi 

utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem 

udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: 

redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a 

także korektę;  

 

d. upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac 

publiczności. 

 

2. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych 

profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www 

Organizatora. 
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3. Organizator z chwilą ogłoszenia wyników konkursu nabywa prawo własności i prawo 

do wykorzystania zwycięskiego projektu. Zwycięski projekt plakatu z dniem ogłoszenia 

wyników konkursu staje się własnością Organizatora, w zamian za wypłaconą nagrodę 

pieniężną. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na wyłączność 

majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla 

własnych potrzeb, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt. 1 § VIII,  

w tym również do wykonywania praw zależnych. 

4. Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku 

zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do 

udziału w Konkursie. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi 

prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich ponosi 

Zgłaszający. 

 

§ IX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do promowania zgłaszanego filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych, 

prasie, na stronach internetowych oraz w ramach wykorzystania w trakcie Festiwalu. 

2. Dane osobowe Zgłaszającego będą przetwarzane w celu realizacji Festiwalu oraz w celach 

marketingowych. Dane przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku ich 

przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 

przechowywania dokumentów formalnych związanych z organizacją Festiwalu oraz 

w związku z realizacją działań związanych z eksploatacją, promocją i rozpowszechnianiem 

zgłaszanego do udziału w Festiwalu filmu. 

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 

95/46/WE  informujemy, że: 

a) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, które są zawarte są w 

Zgłoszeniu do konkursu jest Fundacja Kino Pomorzanin Sp. z o.o., KRS 0000708388 

NIP 9671405757 | REGON 369097657. 

b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować 

z IOD poprzez e-mail: iodo@kinopomorzanin.pl lub listownie na wskazany powyżej 

adres Organizatora. 

c) Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) jeżeli występują obowiązki 

podatkowe, podczas wystawy pokonkursowej, a także w celach marketingowych i 

promocyjnych także po zakończeniu konkursu. Podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez 

uczestnika oraz obowiązki ciążące na Administratorze.  

d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

wymienionych celów lub do momentu wycofania zgody. Dane osobowe zwycięzcy/ów 

przechowywane będą przez okres 6 lat. 

e) Dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom,  

za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotów przetwarzających 

dane osobowe w imieniu administratora. 
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f) Dane w postaci imienia i nazwiska autorów zostaną upublicznione w związku z 

ogłoszeniem wyników na stronach internetowych Fundacji oraz Festiwalu i oficjalnych 

profilach Organizatora w mediach społecznościowych oraz przy wystawie 

pokonkursowej. 

g) Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. 

h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w 

konkursie. 

i) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

§ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Najciekawsze projekty opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora 

oraz podczas wystawy pokonkursowej. 

2. We wszystkich sprawach spornych związanych z wyborem prac decyduje Komisja 

Konkursowa. 

3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: 

www.oldfilmfestival.pl. 

4. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

 


