
REGULAMIN 

konkursu video - „Moje Święto” organizowanego przez Serwis e-korepetycje.net. 

§1  

Postanowienia ogólne: 

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki udziału w 

konkursie video „ Moje Święto”, zwanego dalej „Konkursem”. 

1.2. Inicjatorem i głównym organizatorem Konkursu jest Firma INFEO Marcin Marek Gryszko z 

siedzibą w Olsztynie, ul. Czerwonego Kapturka 3, 10-696 (NIP: 739-315-00-70) zwany dalej 

„Organizatorem”. 

1.3. Konkurs realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.4. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika 

konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego 

dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też 

zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko 

Organizatora. 

 

§2  

Warunki Konkursu i technika wykonania projektu: 

2.1 W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.2 Osoba uczestnicząca w konkursie zaświadcza, że ma zgodę na wykorzystanie wizerunku 

wszystkich osób nagranych na wideo, jeśli tacy są na nagraniu. 

2.3 Konkurs polega na realizacji (nakręcaniu) krótkiego filmu o przygotowywaniu się do Świąt 

Bożego Narodzenia i Sylwestra, zwanego dalej „filmem”. 

2.4 Film może zawierać głos albo twarz samego autora lub innych po ich zgodzie. 

2.5 Film musi być́ oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby Konkursu. 

2.6 Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą̨ być́ wcześniej publikowane w Internecie lub w innym 

medium oraz nie mogą̨ być́ przedstawiane w żadnym innym konkursie. 

2.7 Film powinien zawierać dowolną treść o tematyce świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra.  

2.8 Film może być́ zrealizowany dowolną techniką, np. telefonem komórkowym. 

2.9 Zgłoszony film nie może trwać́ dłużej niż 30 sekund. Nie ustala się̨ czasu minimalnego. 

2.10 Film musi spełniać́ następujące wymagania techniczne: 

a) rozdzielczość́ nie mniejsza niż̇ 480px - zalecana 720px; 

b) kodowanie wideo Mpeg-2, Mpeg-4, wmv9. Pliki o rozszerzeniach mp4 lub wmv; 

c) jego wielkość́ nie może przekroczyć́ 500 MB; 

d) wideo musi być w poziomie. 

e) Organizator przyjmuje wszystkie wideo od każdego uczestnika i sam montuje wideo, 

które będzie umieszczone na kanale YouTube podanym w tym Regulaminie. 

2.11 Organizator wybiera 10 najciekawszych filmików spośród wszystkich wysłanych i 

przeznacza nagrody dla 10 zwycięzców (kalendarze, czekoladowe i herbaciane upominki).  



2.12 W przypadku wygranej uczestnik wyraża zgodę na publikację danych osobowych w 

zakresie imienia i miasta zamieszkania na fanpage e-korepetycje.net pod 

adresem: www.facebook.com/ekorepetycjenet (np. Pan Jacek z Warszawy).  

2.13 Firma INFEO Marcin Marek Gryszko z siedzibą w Olsztynie, ul. Czerwonego Kapturka 3, 10-

696 (NIP: 739-315-00-70) informuje że dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail) nie będą 

udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. 

2.14 Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 27.12.2016 r. do godz. 23.59. 

 

§3 

Do konkursu nie będą̨ dopuszczane filmy, których treść:  

3.1 narusza godność́ ludzką; 

3.2 jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym; 

3.3 wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej; 

3.4 propaguje używki lub przemoc; 

3.5 rani przekonania religijne czy polityczne; 

3.6 może mieć́ negatywny wpływ na wizerunek Organizatora; 

3.7 jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą 

zasady współżycia społecznego; 

3.8 jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawem autorskim; 

3.9 przedstawia ofertę̨ komercyjną lub jest reklamą instytucji/firmy; 

3.10 zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich; 

3.11 zawiera wulgaryzmy, słowa niedopuszczalne lub rażące błędy językowe. 

 

 

§4 

Zgłoszenie filmu: 

4.1 Film należy przesłać́ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2016 r. do godz. 23.59 na 

adres e-mail: korepetycjesocial@gmail.com  w załącznikach lub jako link do pobierania filmu 

przez serwis w chmurze (np. www.dropbox.com). Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie 

będą̨ uwzględniane. 

4.2 Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. 

§5 

Wyniki konkursu i publikacja filmu: 

5.1 Publikacja całego filmu zawierającego materiały przesłane przez uczestników Konkursu 

następuje przez Organizatora konkursu i zamieszczona będzie na kanale YouTube www.e-

korepetycje.tv oraz na fanpage’u e-korepetycje.net 31 grudnia 2016 roku.  

 

 

http://e-korepetycje.net/
http://www.facebook.com/ekorepetycjenet
mailto:korepetycjesocial@gmail.com
http://www.dropbox.com/
http://www.e-korepetycje.tv/
http://www.e-korepetycje.tv/
http://e-korepetycje.net/


 

§ 6 

Postanowienia końcowe: 

6.1 Kwestie nieuregulowane w Regulaminie oraz wszelkie wątpliwości interpretacyjne związane 

ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane są̨ przez Organizatora. 

6.2 Organizator zastrzega sobie możliwość́ wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

6.3 Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza zobowiązanie się̨ do przestrzegania wszelkich innych 

ustaleń́ dokonanych miedzy uczestnikiem a Organizatorem. 

6.4 Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się̨ z treścią̨ Regulaminu oraz 

akceptuje jego postanowienia. 

6.5 Zgłoszenie filmu do Konkursu, jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika stanowiącym, 

że jest wyłącznym autorem oraz właścicielem autorskich praw majątkowych i pokrewnych do 

zgłoszonego filmu. 

6.6 Zgłoszenie filmu do Konkursu, jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika stanowiącym, 

że nie narusza praw osób trzecich, ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zaś́ 

prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłoszonego filmu, nie zostały w żaden sposób 

obciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich. 

6.7 Organizator zastrzega sobie możliwość́ odwołania Konkursu w każdym momencie jego 

trwania, bez podania przyczyny. 

6.8 Wyniki Konkursu są̨ ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6.9 Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na 

wykorzystanie filmu w całości lub części, jego publikowanie i reprodukowanie bez wypłacenia 

honorariów autorskich. 

6.10 Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z 

Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 

2014r., Nr 0, poz. 1182 z późn. zm.).  


