
 

 
 

 

   

REGULAMIN  
konkursu na plakat 17. Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży w Busan (Korea) 

 

§1. Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży w Busan (Busan 
International Kids&Youth Film Festival, BIKY). 

2. Operatorem Konkursu w Łodzi jest Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, podmiot kontaktowy dla 
projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO. 

§2.  Temat i zasady konkursu  

3. Tematem przewodnim konkursu jest: „Prawo dziecka do bycia szczęśliwym”. Zadaniem uczestnika jest 
przedstawienie swobodnej interpretacji tego hasła w formie plakatu. 

4. Wiek uczestników: 5-12 lat. 

5. Wymiary plakatu: B4, ok. 350x250 mm. 

6. Technika wykonania: wszystkie techniki są dozwolone, np. akwarela, kolaż, wyklejanka, mozaika itp. 

7. Procedura zgłoszenia: aby zgłosić udział w konkursie należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie lodzcityoffilm.com, a następnie przykleić go na odwrocie plakatu. Formularz jest 
dostępny wyłącznie w języku angielskim. 

8. Plakat wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć pocztą lub osobiście do 
recepcji biura projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO: Narodowe Centrum Kultury Filmowej, „EC1 Łódź – 
Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Tuwima 46, w terminie od 26 stycznia do 9 lutego 2022 roku w opakowaniu 
(kopercie, okładce) z dopiskiem „Konkurs na plakat Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci i 
Młodzieży w Busan”. 

9. Konkurs przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli 
Narodowego Centrum Kultury Filmowej dokona wyboru 1. pracy, która zostanie następnie przesłana do 
Busan, oraz prac, którym przyzna specjalne wyróżnienia. W drugim etapie Organizator Konkursu dokona 
wyboru zwycięzcy spośród autorów prac nadesłanych ze wszystkich Miast Filmu UNESCO. 

10. Przy ocenie nagradzanych prac konkursowych Komisja kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, 
biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, wrażliwości, pomysłowości i oryginalności, jak również 
zgodności z tematem Konkursu. 

11. Z posiedzenia Komisji Konkursowej na pierwszym etapie realizacji konkursu sporządzony zostanie 
protokół, który zawierać będzie liczbę członków Komisji obecnych na posiedzeniu oraz informację o 
nagrodzonych lub wyróżnionych przez nich pracach. Protokół zostanie podpisany przez wszystkich 
członków Jury i będzie przechowywany w siedzibie Operatora konkursu.  

12. Ogłoszenie wyników konkursu:  



 

 
 

 

a. etap pierwszy: 15/02/2022 na stronie lodzcityoffilm.com lub poprzez indywidualny kontakt 
mailowy lub telefoniczny.  

b. etap drugi: 31.03/2022 na stronie www.biky.or.kr lub poprzez indywidualny kontakt mailowy 
lub telefoniczny. 

§3. Nagrody 

1. Zwycięzca konkursu, którego plakat zostanie wybrany spośród prac przygotowanych przez dzieci z Miast 
Filmu UNESCO otrzyma od Organizatora Nagrodę w postaci: Ipad Mini (nagroda może jeszcze ulec 
zmianie). 

2. Dla zwycięzcy i wyróżnionych dodatkowo uczestników pierwszego etapu konkursu zostały przewidziane 
dodatkowe nagrody w postaci gry Memory Łódź Miasto Filmu. Wartość pojedynczej nagrody wynosi 40 zł. 
Pula nagród to 3 sztuki, a ich łączna wartość wynosi 120 zł brutto. 

§ 4. Odpowiedzialność i prawa autorskie 

1. Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za realizację zobowiązań dotyczących nagród przez 
Organizatora konkursu i Partnerów konkursu. 

2. Operator konkursu nie jest stroną umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem konkursu w zakresie 
przekazania praw autorskich do pracy konkursowej i nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych 
uczestnika zawartych w formularzu konkursowym.  

3. Uczestnik poprzez przekazanie zgłoszenia do biura projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO udziela 
nieodpłatnej zgody na wykorzystanie pracy konkursowej w celu udostepnienia informacji o wynikach 
konkursu. Operator nie będzie wykorzystywał pracy inaczej niż tylko do ogłoszenia wyników konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu; 

b. odstąpienia od realizacji konkursu bez podania przyczyny; 

c. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym 
regulaminie.   

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informujemy, że: 

 

Administrator danych: 

http://www.biky.or.kr/


 

 
 

 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i ich przedstawicieli ustawowych jest: 

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi: 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3, tel. (42) 60-06-111, adres e-mail: 

biuro@ec1lodz.pl. 

Inspektor ochrony danych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi: 90-022 Łódź, ul. 

Targowa 1/3, tel. (42) 60-06-111,adres e-mail: ido@ec1lodz.pl. 

Cele przetwarzania danych osobowych   

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji pierwszego etapu konkursu na plakat Międzynarodowego Festiwalu 

Filmów dla Dzieci i Młodzieży w Busan. 

Podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jest to niezbędne do 

realizacji konkursu). 

Ponadto po zawarciu umowy są przetwarzane też na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. dane z faktur), gdyż jest 

to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  

Okres przechowywania danych osobowych:  

Dane osobowe są przetwarzane przez okres 5 lat. 

Prawa: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 

16 RODO), uzupełnienia (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania, ale z wyłączeniem przypadków 

wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m. in. prawo to nie będzie przysługiwało w takim zakresie, w jakim przetwarzanie 

danych osobowych będzie konieczne do dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych (ze względu na brak przesłanek określonych w 

art. 20 RODO), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c, a prawo usunięcia danych osobowych jest 

ograniczone tylko do tych danych, które nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt b, d i e 

RODO, tj. do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzanie danych, do ustalenia, 

dochodzenia i obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych.  

Ponadto, w szczególnych przypadkach prawa, powyższe mogą być ograniczone, ze względu np. na wymogi prawne, 

m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. Więcej informacji na temat przysługujących 

praw zawarto w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 



 

 
 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 

Warszawa, tel. (22) 531-03-00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

W przypadku nie podania danych osobowych – nie będzie możliwości uwzględnienia pracy w konkursie.  

Odbiorcy danych: 

Pana/Pani dane osobowe są udostępniane: 

a. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym przy realizacji Konkursu; 

b. organizatorowi konkursu. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Nie dotyczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 


