
KONKURS
TeleBana 2022

Regulamin
§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorami Konkursu TeleBana 2022 (zwanej dalej „Konkursem”) jest Zajezdnia Kultury 
w Pleszewie z siedzibą przy ulicy Kolejowej 3.
2. Konkurs jest organizowany w ramach Bana Film Festiwalu w Pleszewie
3. I Edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2022 roku w Pleszewie w Zajezdni
Kultury w Pleszewie.
4. Konkurs ma charakter otwartego Konkursu o zasięgu ogólnopolskim dla dzieci i młodzieży
szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
5. Celem Konkursu jest popularyzacja sztuki filmowej, promocja młodych twórców i ich filmów. 
6. Zgłoszenie filmów do konkursu jest bezpłatne.
7. Zgłoszone na konkurs filmy będą rozpowszechniane w mediach społecznościowych
organizatora, a najlepsze z nich zostaną zaprezentowane podczas Bana Film Festiwalu 
w Pleszewie.
8. Hasłem przewodnim konkursu jest: „Pociąg”.

 
§2 ZGŁOSZENIE

1. Do udziału w Konkursie można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice, w tym
kręcone za pomocą telefonu, jako pliki multimedialne w formatach: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
(H.264, H.265), WMV, AVI, MOV o maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080. 
2. Film należy przesłać wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową na adres mailowy:
banafilm@wp.pl.
Film może zostać przesłany jako załącznik bądź plik do pobrania (np. korzystając z serwisów
Dropbox, Google Drive, OneDrive, WeTransfer, Vimeo itp.).
3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia filmu jest przesłanie dzieła wraz z prawidłowo wypełnioną
i podpisaną kartą zgłoszenia, regulaminem z klauzulą RODO.
4. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszeniową powinien podpisać rodzic bądź
opiekun prawny.
5. Do konkursu będą dopuszczane filmy stworzone indywidualnie jak i zespołowo. 
6. Filmy można zgłaszać do 6 listopada 2022.

 
 

§3 KATEGORIE
1. Do konkursu przyjmowane są filmy krótkometrażowe (do 3 minut), które będą
oceniane przez publiczność w mediach społecznościowych organizatora.
2. Filmy zostaną umieszczone w mediach społecznościowych w dniu 7 listopada. 
3. Filmy które będą najczęściej komentowane, udostępniane i lajkowane, zostaną wyświetlone
na dużym ekranie w ramach Bana Film Festiwalu. 
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§4 NAGRODY
1. Nagrody – filmy powalczą o specjalną nagrodę Bana Film Festiwalu dla najlepszego filmu do
trzech minut.
2. Najlepszy film konkursu TeleBana otrzyma statuetkę Festiwalu, a także nagrody rzeczowe
ufundowane przez Zajezdnię Kultury.
3. W przypadku zdobycia nagrody przez grupę twórców, o podziale nagrody decydują sami
laureaci.
4. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę pieniężną.

 
§5 PRAWA AUTORSKIE I PROMOCJA

1. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Konkursu TeleBana 2022 nie mogą być w żaden
sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
2. Zgłaszając film do udziału w Konkursie, autor wyraża jednocześnie zgodę na jego
udostępnienie w mediach społecznościowych organizatora, a także na publiczną bezpłatną
prezentację w ramach projekcji konkursowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania filmów konkursowych, dlatego nadsyłane
filmy nie mogą być zabezpieczone przed przegrywaniem.
4. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, osoba zgłaszająca film
względem którego zaistnieją ww. roszczenia, pokryje wynikłe z tego tytułu koszty.

 
§6 UWAGI KOŃCOWE

1. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie TeleBana 2022 jest jednoznaczne z przyjęciem
niniejszego regulaminu.
2. Osoba, która zgłosiła swój film wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb promowania filmu na stronach internetowych i w mediach w ramach Festiwalu zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000.
3. Osoba zgłaszająca film do konkursu oświadcza, że została poinformowana, że podanie
danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje jej prawo wglądu do nich, jak
rownież możliwość ich poprawienia.
4. Dane kontaktowe osób zgłaszających film, służą jedynie do celów związanych z organizacją
Festiwalu i pozostają do wyłącznej wiadomości organizatorów.
5. W sprawach nieujętych w regulaminie, decyduje organizator.
6. Podpisaną kartę zgłoszenia oraz regulamin należy wysłać w załączniku, w formacie PDF wraz
z filmem na adres mailowy banafilm@wp.pl.

 
§7 RODO

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury w Pleszewie z siedzibą w
Pleszewie przy ulicy Kolejowej 3. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
listownie: ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew, telefonicznie: (62) 720 57 67, 
e-mail: sekretariat@dkpleszew.pl.
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Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Grzegorz Król. Można się z nim kontaktować
poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: sekretariat@dkpleszew.pl

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy zlecenia której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą: 
podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących
systemów informatycznych wdrożonych w Domu Kultury w Pleszewie podmioty świadczące usługi
na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane
osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa: Urząd Miasta i Gminy Pleszew, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy,
Towarzystwo Ubezpieczeniowe instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację
projektu w ramach przyznanego dofinansowania 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili
załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których
wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz.U.2019.0.553 t.j. ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także
prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej)
prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych prawo do
przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych
kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą,
jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje nie podania danych.
Podanie danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 nie jest obowiązkowe, ale jest
niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych to
zawarcie umowy nie będzie możliwe. 
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Przetwarzanie
Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

......................................................................................................
(data i podpis osoby/opiekuna prawnego osoby akceptującej regulamin i zgłaszającej film)
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KARTA ZGŁOSZENIA 
DO I EDYCJI KONKURSU TeleBana 2022

hasło konkursu: "Pociąg"

1. Imię i nazwisko uczestnika/uczestników Konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej
należy podać także dane opiekuna): 

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

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

2. Adres do korespondencji:

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

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

3. Wiek uczestnika .........................

4. Telefon ……………………..............…………….. Email ……...............................……..……...………………………

5. Tytuł filmu: 

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

Podpis osoby zgłaszającej: ........................………………...........................................................................

Wyrażam zgodę na udział (proszę wypełnić w przypadku uczestników niepełnoletnich): 

………………………………………………………………………………...........................................................................
w Konkursie TeleBana 2022 dla dzieci i młodzieży organizowanym przez Zajezdnię Kultury 
w Pleszewie w ramach Bana Film Festiwalu.  

 
.......................................................................

Data i podpis Rodzica/Opiekuna.


