
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO "NAKRĘĆ VLOG”  

albo dwa 

"Jeden dzień z życia w wieruszoświecie" 

 "Jak przetrwać w Wieruszowie. Poradnik." 

zdobądź nagrodę za najbardziej popularny vlog! 

 

 

 

I. WARUNKI OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą  

"NAKRĘĆ VLOG” (dalej „Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu jest Wieruszowski Dom Kultury z siedzibą  

ul. Rynek 8/9 98-400 Wieruszów (dalej „Organizator”, "WDK"). 

3. Konkurs będzie przebiegał 3 kategoriach: 

- I kategoria - vlog w tematyce "Jeden dzień z życia w wieruszoświecie" 

- II kategoria - vlog  w tematyce "Jak przetrwać w Wieruszowie. Poradnik"  

- III kategoria - vlog najbardziej popularny.  

Warunkiem wzięcia udziału w kategorii III jest nakręcenie filmu z kategorii I 

lub II. Film, który zbierze  jak najwięcej "łapek w górę", czyli polubień na 

serwisie "YouTube" na koncie Wieruszowskiego Domu Kultury zostanie 

nagrodzony za najbardziej popularny vlog. Film ten zostanie bez oceny 

artystycznej i merytorycznej.  

4. Organizator dopuszcza, aby jedna osoba brała udział w 3 kategoriach 

konkursu, ale nie może przesłać więcej niż jeden film z kategorii I lub II. 

5. Konkurs trwa: 

- do dnia 01.06.2018r. - składanie prac do WDK 

- od dnia 04.06 do 21.06.2018r. - głosowanie na najlepszy film na YouTube 

profilu WDK 

- w dniu 26.06.2018r. - ogłoszenie wyników i wręczanie nagród. 

6. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza dostarczenie gotowego, 

zmontowanego materiału do publikacji na profilu WDK portalu YouTube wraz 

z kartą zgłoszenia, do dnia 1.06.2018r. 

7. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkolnych, młodzieży i osób dorosłych. 

8. Filmy dostarczone do dnia 1.06.2018r. będą umieszone jednego dnia na 

YouTube konta Wieruszowskiego Domu Kultury. 

- od dnia 04.06. do 21.06.2018 r, do godz. 20:00 można głosować na portalu 

YouTube na ulubiony film.  

- 26 czerwca o godz. 18:00 w kinie Słońce nastąpi wręczenie nagród wraz z 

projekcją nagrodzonych  filmów. 



9. Treść Regulaminu będzie dostępna w okresie trwania Konkursu na stronie 

www.wdkwieruszow.pl. 

 

 

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE  

1. Konkurs skierowany jest do twórców amatorów. 

2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do:  

a. Zapoznania się z terminem VLOG 

b. Utworzenia (nakręcenia) vloga, który jest jego autorstwa i przedstawia temat 

związany z życiem w Wieruszowie bądź okolicach. Interpretacja tematu jest 

dowolna.  

c. Dostarczenia do siedziby WDK materiału konkursowego w formie mp4 na 

nośnikach umożliwiających pobranie vloga i umieszczenie go na kanał 

YouTuba WDK w  terminie do 1 czerwca 2018.  

- vlog musi być dostarczony z kartą zgłoszenia zawierającą prawdziwe dane 

autora/autorów materiału wideo, w tym imię, nazwisko, adres 

e-mail, nr telefonu kontaktowego, kategorie konkursu jak i tytuł vloga.  

- vlog w formacie mp4 musi posiadać taki sam tytuł jaki został umieszczony na 

karcie zgłoszenia.  

- dostarczony plik mp4 z vlogiem musi być podpisany imieniem i nazwiskiem 

autora. 

3. Organizator opublikuje zgłoszone vlogi na swoim kanale YouTube. 

(https://www.youtube.com/Wieruszowski Dom Kultury ), a Uczestnik Konkursu 

zobowiązany jest do umieszczenia linku do kanału / materiału na swoim kanale 

YouTube( jesli posiada) i w mediach społecznościowych 

(Facebook/Instagram/Snapchat) w celu zgromadzenia jak największej ilości 

"łapek w górę". 

4. Zgłaszany materiał video nie może być dłuższy niż 15 minut.  

5. Zgłaszany materiał video nie może zawierać utworów muzycznych objętych 

ochroną praw autorskich. 

6. Materiały wideo będą oceniane pod kątem kreatywności, techniki oraz 

różnorodności przekazu.  

7. Zgłaszane materiały wideo będą oceniane w takiej wersji, w jakiej zostały 

zgłoszone przez Uczestnika.  

8. Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu zgłoszenia/materiały wideo 

zawierające treści, które naruszają niniejszy Regulamin lub przepisy prawa 

powszechnego albo ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe. 

Organizator ma prawo odmówić publikacji vloga, jeśli uzna że jego jakość 

techniczna utrudnia odbiór materiałów. 

http://www.wdkwieruszow.pl/


9. W przypadku, gdy autorem pracy jest osoba niepełnoletnia, wymagane jest 

wypełnienie oświadczenia przez jego opiekuna prawnego (karta zgłoszenia 

dostępna na www.wdkwieruszow.pl) 

 

 

 

III. NAGRODY 

1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana Komisja Konkursowa. 

2. Pula nagród wynosi 900 zł netto. 

3. Nagrody Organizator przyzna w kategoriach 

-  I kategoria - vlog w tematyce "Jeden dzień z życia w wieruszoświecie"- 

nagroda 300 zł. Vlog oceniany będzie przez Komisję Konkursową. 

-  II kategoria - vlog  w tematyce "Jak przetrwać w Wieruszowie. Poradnik." - 

nagroda 300 zł. Vlog oceniany będzie przez Komisję Konkursową. 

- III kategoria - vlog najbardziej popularny - nagroda 300 zł. Autor tematu 

kategorii I lub II, który zbierze pod filmem jak najwięcej "łapek w górę", czyli  

polubień, zostanie nagrodzony za najbardziej popularny vlog. Vlog ten zostanie  

bez oceny artystycznej i merytorycznej komisji. - Vlog oceniany tylko przez 

widzów. 

4. Ogłoszenie zwycięzcy i wręczenie nagród  nastąpi w dniu 26.06.2018r. o 

godz.18:00 w Kinie Słońce. 

5. Dane Zwycięzcy zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Wieruszowskiego Domu Kultury www.wdkwieruszow.pl oraz fanpage-u. 

 

 

IV. PRAWA AUTORSKIE  
Zgłoszenie materiałów video do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem 

zgody na wielokrotne oraz nieodpłatne korzystanie w całości lub w wybranych 

fragmentach z pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora - w 

szczególności wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie w formie wideo 

oraz w Internecie, a także utrwalanie i zwielokrotnianie na każdym istniejącym 

nośniku zapisu (karcie pamięci, pendrive, CD, DVD).  

 

V. DANE OSOBOWE  
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją 

Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie 

z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2135) w celu realizacji Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w 

niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń do 

Konkursu, przesyłania informacji o Konkursie i wydania nagród w Konkursie. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym 

czasie. Jeśli uczestnik Konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu 

http://www.wdkwieruszow.pl/
http://www.wdkwieruszow.pl/


realizacji Konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie mógł brać dalej 

udziału w Konkursie. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałych w 

związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest 

zawinione przez Organizatora.  

2. Organizator zastrzega, iż w przypadku, gdy żadna z nadesłanych prac nie spełni 

wymogów Komisji, albo nie wpłynie wystarczająca liczba prac, aby dokonać 

wyboru, Komisja ma prawo nie przyznać żadnej nagrody w jednej bądź trzech 

kategoriach konkursowych. 

 

 

 


