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Regulamin konkursu wideo  

„Zostań Obieżyświatem – Pyrkon 2016” 

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Zostań Obieżyświatem – Pyrkon 

2016”. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych wideo  relacjonującego udział uczestnika w Festiwalu 

Fantastyki Pyrkon 2016 w dniach 8-10 kwietnia 2016, zwanym dalej „Pyrkonem”.  

2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest kanał telewizji internetowej Raport Obieżyświata, zwany 

dalej: ,,Organizatorem”.  

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz na stronach internetowych 

Organizatora.  

4. Konkurs trwa od 04 kwietnia 2016r. do 31 maja 2016r.  

§2 UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 08 kwietnia 2016 r. do 17 kwietnia 2016 r. 

prześlą materiał wideo relacjonujący ich udział Pyrkonie.  

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane 

Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane 

osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych 

celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi 

laureatom otrzymanie nagród.  

§3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby odpowiedzialne powołane przez 

Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Komisją Konkursową").  

2. O przyznaniu nagród w konkursie zdecydują głosy Komisji Konkursowej.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia filmu wideo, w przypadku naruszenia regulaminu Konkursu. 

4. Aby zostać uczestnikiem Konkursu należy:  

a. Przesłać film konkursowy przez stronę wetransfer.com jako odbiorcę podając adres 

pyrkon2016@raportobiezyswiata.tv oraz w treści podając imię oraz nazwisko autora materiału.  

b. Zapoznać się z Regulaminem konkursu  

5. Zgłaszany materiał musi spełniać następujące wymogi techniczne: 

a. Format rozszerzenia nadsyłanych materiałów: wmv, mp4, mov lub avi. 

b. Maksymalna wielkość pliku: 2GB. 

c. Maksymalny czas trwania materiału: 10 minut. 

6. Celem konkursu jest przedstawienie relacji z wydarzenia fantastycznego z punktu widzenia widzów 

Organizatora.  

7. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszony do Konkursu film wideo jest jego 

własnością i przysługują mu autorskie prawa majątkowe oraz osobiste do tego filmu, w tym prawo do wysyłania 

go na Konkurs.  

8. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w przeciągu 21 dni od daty zamknięcia zgłoszeń.  

9. Wyniki Konkursu oraz prace zwycięskie zostaną opublikowanie na stronie internetowej Organizatora – 

www.raportobiezyswiata.tv  

10. Prace odbiegające od głównego tematu konkursu nie będą publikowane.  
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$4 NAGRODY 

1. W konkursie przewidziano 3 nagrody, po jednej dla 3 osób wybranych przez Komisję Konkursową.  

2. Nagrodą w konkursie są egzemplarze limitowanego wydania rozszerzonego programu „Pyrkon – 15 lat 

festiwalu” na nośniku DVD. 

3. Organizator zastrzega, iż z chwilą przesłania mu filmu wideo do Konkursu, nabywa autorskie prawa majątkowe 

do prac konkursowych na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:  

a. prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych 

nośnikach,  

b. wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, 

dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację 

naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity,  

c. prawa do powielania filmu wideo (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego 

rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji 

powielonych kopii;  

d. prawa do publicznej prezentacji filmu wideo całościowego lub częściowego,  

e. prawa do przerabiania i przetwarzania filmu wideo z zachowaniem osobistych praw autorskich, 

f. prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania 

filmów wideo powstałych na bazie filmu na nośnikach audiowizualnych przeznaczonych wyłącznie lub 

głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania, kształtowania lub innej 

zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników audiowizualnych i, także łączenia z innymi dziełami;  

g. prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami filmu wideo (prawa zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego);  

h. publicznego udostępniania filmu wideo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.  

i. wykorzystanie fragmentów ( w tym stopklatek) w celu promocji działań Organizatora  

j. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa 

powyżej.  

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w 

razie zaistnienia szczególnych uzasadniających to okoliczności, w tym także do odwołania Konkursu.  

2. Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych niniejszym Regulaminem lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani przez Organizatora. W przypadku naruszenia Regulaminu, 

osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.  

3. We wszystkich sprawach spornych odnoszących się do niniejszego Regulaminu lub Konkursu głos decydujący 

należy do Organizatora.  

4. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do 

Konkursu materiałów i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do 

rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.  

5. Uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne filmu, a w szczególności za 

ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.  

6. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów 

konkursowych.  

8. Organizator przekaże nagrody na adres wskazany przez nagrodzonych. Nagrody zostaną przesłane nie później, 

niż w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia wyników Konkursu. 

9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

10. Zgłoszenie filmu wideo do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 

Regulaminie. 


