
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO 

pt. „DLACZEGO WARTO POMAGAĆ?” 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Dlaczego warto pomagać?” i w niniejszym Regulaminie 

zwany dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, zwany 

dalej Organizatorem.  

3. Konkurs jest adresowany do dzieci uczęszczających do klas 7-8 szkoły podstawowej w Ustroniu 

Morskim. 

4. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do 

ich przestrzegania.  

5. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie samodzielnie filmu promocyjnego na temat związany 

z tytułem konkursowym. 

 

II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1. Konkurs realizowany jest w ramach działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu 

Morskim w zakresie promocji idei pomagania, w ramach realizacji projektów socjalnych 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim na 2021 r.. 

2. Celem konkursu jest propagowanie idei pomagania, podkreślenie wysokiej wartości pomagania, 

rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku osób pomagających bezinteresownie, propagowanie 

postaw pozytywnych, szlachetnych. 

3. Nagrodzone prace konkursowe zostaną wykorzystane w mediach w celach promujących ideę 

pomagania.  

 

III. ZASADY WYKONANIA FILMÓW KONKURSOWYCH 

1. Wykonanie FILMU polega na nagraniu krótkiego filmu pod tytułem ,,Dlaczego warto pomagać?”.  



2. W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane techniką dowolną (np. z wykorzystaniem 

obrazków, dialogu, reportażu itp.). Organizator nie stawia żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o 

technikę wykonania. Długość filmu nie może przekroczyć 2 minut. 

3. Uczestnik ( dopuszcza się udział jednej lub dwóch osób )  może nadesłać tylko jeden 

samodzielnienie wykonany film na adres mailowy i.poznanska@ustronie-morskie.pl przy użyciu 

serwisu wetransfer.com  

4. Nie będą oceniane prace przy wykorzystaniu technik komputerowych, prace kopiowane i 

kalkowane. 

5.  Prace muszą być dokładnie opisane według następującego wzoru: imię i nazwisko dziecka, 

klasa, nr telefonu, adres zamieszkania.  

6. Wraz z pracą należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. Formularz zgłoszeniowy do konkursu dostępny jest na stronie internetowej:  

https://gopsustroniemorskie.naszops.pl/ . 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Prace nie są zwracane, przechodzą na własność Organizatora konkursu.  

2. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy konkursowej formularza 

zgłoszeniowego.  

3. Naruszenie przez uczestnika zasad konkursu określonych niniejszym Regulaminem oznaczać 

będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin. Regulamin będzie dostępny na 

stronie internetowej Organizatora konkursu: https://gopsustroniemorskie.naszops.pl/ . 

 

V. PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Ogłoszenie Konkursu nastąpi dnia 06.11.2021 r. – informacje na ten temat zostaną przekazane 

bezpośrednio do rodzin (informacja w szkole) oraz na stronie internetowej Organizatora 

konkursu:  https://gopsustroniemorskie.naszops.pl/ . 

2. Uczestnicy Konkursu dostarczają pracę konkursową zgodną z wymaganiami określonymi w 

niniejszym Regulaminie najpóźniej w dniu 25 listopada 2021 roku do godziny 15:00 lub 

dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy w Ustroniu Morskim ul. Osiedlowa 

2b, wraz z: 

 formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 
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 klauzą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

 zgodą przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu na udział w 

Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych, zawierającą również oświadczenia 

przedstawiciela ustawowego, stanowiącą załącznik nr 3 niemniejszego Regulaminu; 

 umową o przeniesienie praw autorskich i majątkowych, stanowiąca załącznik nr 4 do 

niniejszego Regulaminu; 

3. Prace złożone po terminie określonym w ust. 2 nie będą brały udziału w Konkursie  

i w ciągu 1 tygodnia uczestnicy będą mogli je odebrać z siedziby Organizatora, po tym czasie 

zostaną zniszczone.  

4. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję w składzie określonym przez Organizatora. 

Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

5. Każda praca zgłoszona do konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie. Przy ocenie prac będą 

brane pod uwagę następujące kryteria: 

 wartość merytoryczna: zgodność pracy z tematem konkursu; 

 wartość artystyczna: pomysłowość i kreatywność; 

 wartości edukacyjno-społeczne uwzględniające promocję idei pomagania; 

6. Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs dokonując wyboru najlepszych trzech prac 

konkursowych.  

7.  Komisja Konkursu podejmie decyzje o wyłonieniu laureatów. Rozstrzygnięcie konkursu przez 

komisję konkursową nastąpi do 30 listopada 2021 roku. Wręczenie nagród laureatom nastąpi w 

dniu 06 grudnia 2021 roku.  O terminie i sposobie wręczenia nagród Organizator poinformuje po 

rozstrzygnięciu konkursu.  

 

VI. NAGRODY 

1. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe za zajęcie:  

 I miejsca – SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE NAUSZNE;  

 II miejsca –  GŁOŚNIKI JBL GO; 

 III miejsca – GŁOŚNIKI JBL GO.  

Każdy uczestnik otrzyma dyplom ufundowany przez Organizatora. 



2. Prace konkursowe zostaną wykorzystane w działaniach promujących ideę pomagania w Gminie 

Ustronie Morskie. 

3.  Informacja o nagrodzonych pracach konkursowych zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

Organizatora najpóźniej do dnia 15 grudnia 2021 r. 

 

VII. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wszyscy uczestnicy, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udzielają Organizatorowi 

licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z utworów 

stanowiących prace konkursowe, na następujących polach eksploatacji: 

 utrwalanie i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, 

 wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników we 

wszelkich kanałach dystrybucji, 

 użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy; 

 wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera; 

 publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, 

w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej 

w celach związanych z organizacją i promocją Konkursu oraz Organizatora. 

2. Organizator zobowiązuje się do zawarcia z opiekunami prawnymi autorów nagodzonych prac, 

umów przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu. Opiekunowie prawni autorów prac zobowiążą się do 

zawarcia takiej umowy w deklaracji zawartej w formularzu zgłoszeniowym. Umowa zostanie 

zawarta w terminie nie dłuższej niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi na następujących polach eksploatacji: 

 utrwalanie i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, 

 wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników we 

wszelkich kanałach dystrybucji, 

 publiczne wykonanie, nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie 

 użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy; 

 wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera; 



 publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, 

w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej. 

4. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmie również zgodę autora na 

dokonywanie przez Organizatora opracowań zwycięskiej pracy oraz ich rozpowszechnianie, 

również odpłatnie. 

5. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmie również zobowiązanie się autora 

do niewykonywania autorskich praw osobistych do zwycięskiej pracy. Organizator zobowiąże się 

jednak do każdorazowego oznaczania autorstwa pracy. 

6. Autor w umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych złoży zgodne z prawdą 

oświadczenie, że korzystanie ze zwycięskiej pracy nie narusza w żaden sposób praw osób 

trzecich.  

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wyrażenie dalszych zgód lub udzielenie 

zezwoleń przez autora nastąpi odpłatnie, przy czym całość roszczeń autora wobec organizatora z 

tytułu zawarcia umowy będzie wyczerpana przez wręczenie nagrody konkursowej. 

8. Nagrody zostaną wręczone autorom nagrodzonych prac w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych. Zawarcie przedmiotowej umowy jest 

również warunkiem przyznania nagrody. Uroczystość wręczenia nagrody nastąpi nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia zawarcia ww. umowy. 

VIII. PRAWA ORGANIZATORA DO PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace konkursowe złożone w terminie określonym w rozdz. VI ust. 2 stają się własnością 

Organizatora i nie podlegają zwrotowi.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami konkursowymi w 

ramach ustawy o prawie autorskim.  

3. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane do propagowania idei pomagania w Gminie Ustronie 

Morskie. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w dowolnym okresie jego 

trwania. 



3. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Konkursu Organizator będzie informował na bieżąco   

na stronie internetowej https://gopsustroniemorskie.naszops.pl/. 

4. Filmy nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji filmu w celach propagowania idei 

pomagania. W tym zakresie uczestnik przenosi na organizatora autorskie prawa do filmu.  

6. Nabycie ww. praw przez Organizatora następuje nieodpłatnie, bez żadnych ograniczeń 

czasowych i terytorialnych. 

7. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. 

8. Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie są pracownicy socjalni: Aneta Szumowska, 

Małgorzata Hawańczak, Izabela Madejska tel. 94/35 14 177. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 
„Dlaczego warto pomagać?” 

 

 
 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU 
 

„Dlaczego warto pomagać?” 
 

 
 
DANE UCZESTNIKA: 

1. Imię i nazwisko dziecka: …………………………..…………………………………… 
 

2. Klasa: …………………………………………………………………………………………… 
 
DANE OPIEKUNA PRAWNEGO: 
 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..…….. 
 

2. Adres zamieszkania: …………………………………..………………………………… 
 

3. Adres email: …………………………………………………..……………………………. 
 

4. Telefon: ………………………………………………………….………………….………… 
 
 

Oświadczam, że: 
 

 powyższe dane są prawdziwe i aktualne.  

 Uczestnikowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy 
konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich; 

  zapoznałem się Regulamin Konkursu „Dlaczego warto pomagać?” zorganizowanego przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim i akceptuję jego warunki; 

 Uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w konkursie; 

 zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza 
ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które 
wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada Uczestnik Konkursu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………. …………………………………….……………………. 

(miejscowość i data)  (czytelny podpis Uczestnika Konkursu) 
 
 
 
 
 …………………………………………………………………………. 
 (czytelny podpis opiekuna prawnego Uczestnika) 

 



Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu 
„Dlaczego warto pomagać?” 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych biorącego udział w konkursie jest: Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z siedzibą w Ustroniu Morskim, ul. 

Osiedlowa 2b, 78-111 Ustronie Morskie. Kontakt z Administratorem możliwy jest w sposób 

tradycyjny pod adresem wskazanym wyżej lub pod adresem poczty elektronicznej: 

gops.ustronie@wp.pl ; 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Ustroniu Morskim jest Pan Dariusz Florek, kontakt z Inspektorem możliwy jest tradycyjnie 

na adres wskazany wyżej lub adres poczty elektronicznej: iod@ordonotitia.pl . 

3. Dane osobowe Pani/Pana biorącego udział w konkursie przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia i realizacji oraz wzięcia udziału w Konkursie, pn. „Dlaczego warto 

pomagać?”, na podstawie zgody wyrażonej w sposób świadomy i jednoznaczny poprzez 

wyrażenie woli w myśl art. 6 ust. 1 lit. a, a w przypadku zawarcia umowy przeniesienia 

praw autorskich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 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 (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru 

Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa. 

5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez 

okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż 

okres wskazanych w przepisach o archiwizacji, tj. przez 5 lat. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich 

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

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich jest dobrowolne, jednak nie podanie 

danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału dziecka w 

konkursie pn. „Dlaczego warto pomagać?”. 

10. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim nie stosuje się 

zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania. 

 

 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dot. 

przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim 

w związku z uczestnictwem dziecka w konkursie pn. „Dlaczego warto pomagać”. 
 
 
 

…………………………………….                                             ………………………………………………………….. 
          (miejscowość i data)         (czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu 
 

„Dlaczego warto pomagać?” 
 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 
KONKURSU NA UDZIAŁ W KONKURSIE  

ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU UDZIAŁU I 
PROMOCJI KONKURSU. 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim 

ul. Osiedlowa 2b 
78-111 Ustronie Morskie 

 

(Nazwa organizatora/administratora danych) 
 
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy ……………………………………………..……………………….. 

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

zwanego/ej dalej „Uczestnikiem konkursu”, niniejszym wyrażam zgodę na jego udział w konkursie  
„Dlaczego warto pomagać?” 

na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. 

Oświadczam, że zgłoszony do niniejszego konkursu film jest wynikiem własnej twórczości Uczestnika 

konkursu i nie został zgłoszony do innych konkursów o podobnej tematyce. 

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych/danych dziecka ........................................................ (imię i nazwisko Uczestnika) 

tj. wizerunku, głosu, imienia i nazwiska, klasy i szkoły, do której uczęszcza przez Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z siedzibą przy ul. Osiedlowa 2B, 78-111 Ustronie Morskie 

podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz udziału Uczestnika w 

konkursie pod tytułem „Dlaczego warto pomagać?” w mediach społecznościowych oraz stronie 

internetowej. 

 

Oświadczam także, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

Brak wyrażenia zgody na udział w konkursie, brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika konkursu lub jego przedstawiciela ustawowego są równoznaczne z 

bezskutecznością zgłoszenia. 

 
…………………………………………………….. 

(Data i podpis przedstawiciela ustawowego) 



 

Jako opiekun prawny …………………………………………………………………… - autora filmu – Uczestnika Konkursu 

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

zwanego dalej „utworem”, zgłoszonego do Konkursu filmowego „Dlaczego warto pomagać?”, 
oświadczam, iż jestem uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji niewyłącznej do utworu w 
zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun prawny udzielam licencji niewyłącznej 
Organizatorowi Konkursu – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, siedziba 
ul. Osiedlowa 2b, 78-111 Ustronie Morskie – do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do 
opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, a Organizator konkursu 
oświadcza, iż przyjmuje licencję niewyłączną do utworu. Licencja niewyłączna wraz z prawami 
zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają 
Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem 
powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i 
korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora 
dodatkowych opłat. Organizator nabywa licencję niewyłączną i zależne na następujących polach 
eksploatacji: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji elektronicznej w zakresie obrotu oryginałem albo 

egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzenie do obrotu, użyczenie, dzierżawa lub 
najem oryginału lub egzemplarzy utworu.  

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora oraz 
wyświetlanie utworu pod adresem domenowym Organizatora; 

3)  wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową;  
4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także 

publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

5) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu. 

Jako opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z 
opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do 
udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Jako 
opiekun prawny autora utworu przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza, 
na którym utrwalono utwór. Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że utwór jest 
autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem 
majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden 
sposób praw osób trzecich. 
 
 
 

.............................................................................. 
         Data i podpis prawnego opiekuna autora utworu 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu 
 

„Dlaczego warto pomagać” 
 
 

Umowa o przeniesienie praw majątkowych 
 

Umowa Nr  …………………… 
 

W dniu ........................... pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustroniu 
Morskim, ul. Osiedlowa 2b 
26, 78-111 Ustronie Morskie reprezentowanym przez: 
Izabelę Poznańską – Kierownika GOPS w Ustroniu Morskim, 
zwanym dalej „Nabywcą” 
a ..........................................., zam. ………………………………..…., PESEL ................................... 
zwanym/ą dalej „Autorem” (rodzic reprezentujący dziecko)  
zostaje zawarta umowa treści następującej: 

 
§ 1 

 
1. Autor oświadcza, że jest uczestnikiem Konkursu na film pn. „Dlaczego warto pomagać?”, 

organizowanego przez GOPS w Ustroniu Morskim, który został przez niego wykonany 
osobiście, nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej pracy i do dnia zawarcia 
niniejszej umowy nie została opublikowana lub rozpowszechniona. 

2. Autor oświadcza, że: 
1) jest autorem i twórcą filmu; 
2) przysługuje mu do filmu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste 

i majątkowe); 
3) może rozporządzać prawami autorskimi do filmu w zakresie niezbędnym do 

zawarcia i wykonania niniejszej umowy; 
4) zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Nabywcy nieodpłatnie autorskich praw 

majątkowych, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, do zgłoszonego filmu, z prawem do nieograniczonego 
korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji, w 
szczególności:  
a) wyłączne używanie i wykorzystanie filmu we wszelkiej działalności promocyjnej, 

informacyjnej, reklamowej i edukacyjnej prowadzonej przez Nabywcę i 
podmioty przez niego wskazane, 

b) wielokrotne wydawanie, zapisywanie na nośnikach elektronicznych, 
rozpowszechnianie, przetwarzanie i utrwalania filmu wszelkimi technikami 
plastycznymi, fotograficznymi, graficznymi, drukarskimi, informatycznymi, 
wizualnymi, cyfrowymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, 

c) publiczne wystawianie i wyświetlanie filmu na wszelkich konferencjach, spotkaniach, 
warsztatach, debatach, imprezach, szkoleniach, kursach, realizowanych w ramach 
programu przez Nabywcę i współpracujące podmioty, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczenie filmu w Internecie, 
rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju sieciach, a także wszelkie publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 



e) odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji, wszelkimi 
technikami odtworzeń, nadań i reemisji, 

f) wprowadzanie do wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów, 
promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem filmu. 

5) wyraża nieodwołalną zgodę na rozpowszechnianie filmu bez wskazywania imienia  
i nazwiska autora oraz do decydowania o jego publicznym udostępnieniu, a także do 
ingerowania w integralność i dokonywanie zmian w filmie; 

6) przenosi na Nabywcę wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich oraz prawo własności wszystkich egzemplarzy; 

 
§ 2 

 
1. Autor przenosi nieodpłatnie na Nabywcę prawa majątkowe do filmu, wymienionego w §1,  

w zakresie określonym w ust. 2. 
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do filmu obejmuje pola eksploatacji wymienione 

w §1 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 6. 
3. Strony postanawiają, że niniejsza umowa powoduje przeniesienie własności egzemplarza 

filmu przekazanego Nabywcy przez Autora. 
 

§ 3 
 

1. Autor oświadcza, że filmu stanowiący przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi 
roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. 

2. W razie skierowania przeciwko Nabywcy roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia, w 
wyniku korzystania przez Nabywcę z filmu w zakresie określonym przez umowę, 
przysługujących im praw autorskich, Nabywca zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Autora, 
który zobowiązuje się do przejęcia powyższych roszczeń. 

 
§ 4 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy powinny być sporządzone na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Nabywcy i Autora. 

 
 

 
 

Autor Nabywca 
 
 
 

…………………..…………………..                                                                         .….………………..………………… 


