
Regulamin Konkursu „Młodzi = Przedsiębiorczy” 

 
§ 1 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych filmików nagranych przez młodzież, które 

prezentują przedsiębiorczych krakowian w wieku 13- 26 lat. 

 
§ 2 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków, w imieniu której występuje Wydział 

Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.  

 
§ 3 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-26 lat, mieszkającej, uczącej się, 

studiującej lub pracującej w Krakowie. 

2. Do konkursu może przystąpić osoba indywidualna lub zespół składający się z nie więcej niż 

trzech osób.  

3. Wszyscy członkowie zespołu muszą spełnić wymogi formalne, o których mówi punkt 1. 

4. Wszyscy uczestnicy (członkowie zespołu oraz osoby indywidualne) zobowiązani są wypełnić 

formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mlodziez.krakow.pl oraz przesłać 

skany/zdjęcia niżej wymienionych załączników: 

• osoby pełnoletnie: załącznik nr 2 i 3 do regulaminu (podpisane własnoręcznie), 

• osoby niepełnoletnie: załącznik nr 2 i 4 do regulaminu (podpisane przez opiekunów 

prawnych). 

 

§ 4 

Tematyka konkursu 

1. Co to jest postawa przedsiębiorcza? 

Na postawę przedsiębiorczą składają się cechy i umiejętności pozwalające osobom je 

posiadającym podejmować twórcze wyzwania, radzić sobie w sytuacjach trudnych, znajdywać 

innowacyjne rozwiązania, zarabiać oraz pozyskiwać i gromadzić środki finansowe. 

Osoba przedsiębiorcza jest: 

• kreatywna – znajduje nieszablonowe rozwiązania i twórczo rozwiązuje problemy,  

• odważna – podejmuje inicjatywę, przewodzi w grupie, przedstawia i wdraża 

odpowiednie dla swojego otoczenia rozwiązania, 

• pracowita i konsekwentna – potrafi realizować zadanie zgodnie z planem  

i doprowadza je do finału,  

http://www.mlodziez.krakow.pl/


• gospodarna i sprawna w pozyskiwaniu środków finansowych i zarządzaniu nimi. 

 

2. Filmik, czyli co? 

Filmik nadesłany na konkurs powinien prezentować sylwetkę i dokonania osoby  

w wieku 13 – 26 lat odznaczającej się postawą przedsiębiorczą.  

Utwór może prezentować pracę zarobkową, społeczną, liderską bohatera filmu, o ile wiąże się 

ona z realizacją postawy przedsiębiorczej. Może być to opowieść o podejmowaniu wyzwań 

biznesowych, zarobkowych, ale także o działaniach dotyczących środowiska lokalnego, 

szkolnego lub grupy rówieśniczej. 

 
§ 5 

Zasady konkursu i sposób przygotowania filmu 

1. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mlodziez.krakow.pl, za pomocą którego udostępnia link 

do nagranego filmu.  

2. Film powinien zostać udostępniony za pomocą: 

• linku do filmu umieszczonego na kanale youtube uczestnika konkursu 

lub  

• linku wygenerowanego na stronie www.wetransfer.com. 

3. Termin nadsyłania filmów: 31 grudnia 2021 r. 

4. Film może zostać zrealizowany techniką dowolną, w formie wybranej przez autora utworu.  

5. Nagranie nie powinno być dłuższe niż 3 minuty.  

6. Film powinien zostać przygotowany w rozdzielczości minimum 720 P. 

7. Treści prezentowane w filmie nie mogą zawierać określeń wulgarnych, sprzecznych  

z prawem lub dobrymi obyczajami oraz naruszać uczuć religijnych i dotyczyć sporów 

światopoglądowych. 

8. Wszystkie wypowiedzi bohatera filmu oprócz warstwy dźwiękowej powinny zostać wyrażone 

na ekranie w postaci napisów. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają kryteriów 

przedstawionych w regulaminie, są sprzeczne z prawem lub naruszają powszechne zasady 

współżycia społecznego. 

10. Wybrane filmy nadesłane na konkurs zostaną wykorzystane przez Organizatora w kampanii 

promującej postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży i opublikowane w semestrze letnim 

roku szkolnego  2021/2022 na następujących stronach: 

FB Młody Kraków: www.facebook.com/MlodyKrakow2zero 

http://www.mlodziez.krakow.pl/
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FB Krakowski Generator Społeczny: www.facebook.com/kgs.krakow 

oraz na www.mlodziez.krakow.pl 

 
§ 6 

Jury konkursu 

1. Jury powołuje Organizator konkursu. 

2.  Jury konkursu wybierze i nagrodzi najciekawsze filmy nadesłane na konkurs.  

 
§ 7 

Nagrody 

 

1.  Nagroda główna – tablet graficzny.   

2. Nagrody dla autorów wyróżnionych filmów – sprzęt elektroniczny. 

 
§ 8 

Prawa autorskie 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE 

1. Organizator, w związku z przeniesieniem na niego praw autorskich do filmów przez 

uczestników, zastrzega sobie prawo do nieograniczonego kopiowania filmów i ich publicznej 

emisji w celach realizacji kampanii promującej postawę przedsiębiorczości.  

Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że: 

• przesłana praca w formie filmu  stanowi jego wyłączną własność i nie narusza  praw osób 

trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa,  

 

• zaproponowany  film  jest  nowy i oryginalny oraz nigdzie wcześniej niepublikowany, 

• poszczególne elementy filmu  tj. muzyka, efekty dźwiękowe, grafika, itp.  

nie naruszają praw autorskich, osobistych i majątkowych osób trzecich, 

• osoby utrwalone w filmie, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę 

na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w 

Internecie. 

 

2. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania 

uprawnień do zgłoszenia  filmu do konkursu bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr 

osobistych osób trzecich. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia podpisanego oświadczenia  

o przeniesieniu praw autorskich. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest dodatkowy 

podpis rodzica/opiekuna prawnego (patrz załącznik nr 2 do regulaminu). 
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§ 9 

Przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych  

w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody i wzięcia udziału  

w  konkursie. 

Dane osobowe zgłaszających się do konkursu  będą ̨ przetwarzane w celach niezbędnych do 

przeprowadzenia konkursu zgodnie z Regulaminem. Informacja o przetwarzaniu danych 

osobowych stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 

Biorąc udział w konkursie, Uczestnik potwierdza, iż̇ zapoznał się̨ z postanowieniami niniejszego 

regulaminu i że w pełni je akceptuje. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania 

poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji 

wydarzenia, podwykonawcom Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to 

niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia konkursu oraz nie pogorszy 

sytuacji Uczestników. 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ̨przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakakolwiek szkodę̨ majątkowa ̨ lub niemajątkową 
poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu lub w wyniku i w związku 
z przyznaniem bądź nie przyznaniem nagrody. 
 
W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu 
  



Załącznik nr 1 do Konkursu „Młodzi = Przedsiębiorczy” 

 

 

INOFORMACJA ADMINISTRATORA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) 

informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą̨ 

wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich 

Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą ̨ przetwarzane przez nas w celu 

podjęcia niezbędnych działań związanych realizacją konkursu pn. „Młodzi = Przedsiębiorczy”. 

Informujemy, że: 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

2. Twoje dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres 5 lat. 

3. Odbiorcą danych osobowych będzie właściwy Urząd Skarbowy, wskazany  

w złożonym oświadczeniu. 

4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie  

„Młodzi = Przedsiębiorczy” i ma charakter obowiązkowy. 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji konkursu „Młodzi 

= Przedsiębiorczy”. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a,  

31-072 Kraków, adres e- mail: iod@um.krakow.pl 
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Załącznik nr 2 do Konkursu „Młodzi = Przedsiębiorczy” 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH 

1. Oświadczam, że z chwilą powstania dzieła - filmu przenoszę na Organizatora nieodpłatnie 
autorskie prawa majątkowe do dzieła, w tym wyłączne prawo zezwalające na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego (art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) w 
sposób nieograniczony czasowo na terytorium kraju oraz za granicą. Przeniesienie 
majątkowych praw autorskich, w tym wyłącznego prawa zezwalającego na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego obejmuje następujące pola eksploatacji:  
a) publiczne udostępnienie dzieła,  
b) utrwalanie wykonania dzieła, o którym mowa w pkt 1) i zwielokrotnianie egzemplarzy 

tego utrwalenia jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo,  

c) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo,  

d) wprowadzania do obrotu egzemplarzy utrwalenia wykonania dzieła oraz egzemplarzy 
dzieła, za pomocą wszelkich systemów sprzedaży,  

e) publicznego udostępniania dzieła lub utrwalenia wykonania dzieła w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie 
w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów 
odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem reklam, a także w ramach 
dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i 
urządzeń),  

f) publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub 
cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania 
plików audio i/lub video),  

g) wykorzystywanie dzieła do celów, promocyjnych i reklamy.  

2. Oświadczam, że z chwilą powstania dzieła – filmu 

a) zobowiązuję się do niewykonywania praw osobistych względem dzieła,  
b) upoważniam Organizatora do wykonywania w moim imieniu autorskich praw osobistych 

do dzieła oraz autorskich praw osobistych odnoszących się do utworów zależnych.  
3. Oświadczam, że przed wydaniem dzieła Organizatorowi, nie dokonam przeniesienia 

autorskich praw majątkowych na którymkolwiek z pól eksploatacji, nie udzielę żadnych 
licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokonam ograniczeń wykonywania autorskich 
praw osobistych.  

4. Oświadczam, że posiadam pełne prawa autorskie do dzieła oraz że nie narusza on praw 
autorskich majątkowych i osobistych osób trzecich. 

5. Oświadczam, że z chwilą podpisania oświadczenia zobowiązuję się nie odwoływać 
upoważnień, o których mowa w oświadczeniu o przeniesieniu praw autorskich. Ponadto, 
potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu „Młodzi = Przedsiębiorczy”. 

6. Organizator ma prawo upoważnić osobę trzecią do korzystania z dzieła w zakresie 
uzyskanego oświadczenia dotyczącego przeniesienia praw autorskich.  

 
.................................................................................... 
miejscowość, data i odręczny podpis Uczestnika pełnoletniego 
 
.....................................................................................  
miejscowość, data i odręczny podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika niepełnoletniego  

 



 

Załącznik nr 3 do Konkursu „Młodzi = Przedsiębiorczy” 

 

 

OŚWIADCZENIE / ZGODA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

 

 

Potwierdzam że zostałem pouczony i zapoznałem się w całości z dokumentem pt. „Informacja o 
przetwarzaniu danych osobowych”, który znajduje się w Regulaminie konkursu „Młodzi = 
Przedsiębiorczy” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych 
przeze mnie w procesie rejestracji. 
 

 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu konkursu „Młodzi = Przedsiębiorczy” 

oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.  

 

Zgadzam się na publikację mojego wizerunku i korzystanie z niego w celach promocyjno-

reklamowych, niekomercyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych przez Organizatora 

konkursu „Młodzi = Przedsiębiorczy”. 

 

Zapoznałam/-em się i akceptuję informację nt. korzystania z praw autorskich do filmu przez 

Organizatora.  

 

_________________________________________________________________________ 

miejscowość, data i odręczny podpis Uczestnika pełnoletniego 

 

  



 

Załącznik nr 4 do Konkursu „Młodzi = Przedsiębiorczy” 

 

OŚWIADCZENIE / ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO OSOBY 

NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

 

Ja, niżej podpisany/a, ________________________________ (imię nazwisko przedstawiciela 

ustawowego) 

kontakt telefoniczny ________________________ kontakt  e-mail ____________________________ 

niniejszym oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym syna / córki / wychowanka / 

wychowanki:* _____________________________________________  (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej 

będącej pod opieką) 

i wyrażam zgodę na jej / jego* uczestnictwo w konkursie „Młodzi = Przedsiębiorczy”, 

organizowanym przez Gminę Miejską Kraków. 

 

Potwierdzam jednocześnie że zapoznałem/am się w całości z dokumentem pt. „Informacja o 

przetwarzaniu danych osobowych”, który znajduje się w Regulaminie konkursu „Młodzi = 

Przedsiębiorczy” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie - moich oraz ww. niepełnoletniego - 

danych osobowych. 

 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu konkursu „Młodzi = Przedsiębiorczy” 

oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.  

 

Zgadzam się na publikację wizerunku ww. niepełnoletniego i korzystanie z niego w celach 

promocyjno-reklamowych, niekomercyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych przez 

Organizatora konkursu „Młodzi = Przedsiębiorczy”. 

 

Zapoznałam/-em się i akceptuję informację nt. korzystania z praw autorskich do filmu 

stworzonego przez ww. niepełnoletniego  

 

 

__________________________________________________________________________________ 

miejscowość, data i odręczny podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika niepełnoletniego 

 

* właściwe podkreślić 


