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R E G U L A M I N   K O N K U R S U 

 
pod nazwą „Konkurs Filmowy 1+3=5” 

 
Preambuła – Definicje 

 
Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się 
następujące znaczenie:  
 
1. „Organizator” – Young & Rubicam - „Young & Rubicam Poland spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 21504, kapitału zakładowego w wysokości: 70.000 PLN, NIP 
1130019984, 
 

3. „Konkurs” – konkurs organizowany na warunkach przewidzianych niniejszym 
Regulaminem, pod nazwą „Konkurs Filmowy 1+3=5”, przez Organizatora.  

 
4. „Regulamin” – niniejszy regulamin Konkursu, wiążący Organizatora oraz Uczestników 

Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki 
uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki 
Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie. 

 

5. „Uczestnik Konkursu” – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i 
skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki 
uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w Regulaminie. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w czasie wskazanym 
w § 2  Regulaminu.  
 
2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, które spełniają 
wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w Regulaminie.  
 
3. Celem  Konkursu jest wyłonienie 3 laureatów Konkursu na podstawie jakości nadesłanych 
prac ocenionych przez jury lub w trybie głosowania przez użytkowników internetu. 
 
4. Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania nagród opisane są w § 6, 7,-8  
Regulaminu.  
 

§2 
Czas trwania Konkursu 

 
 
 
1.  Zgłoszenia udziału w Konkursie można nadsyłać  od dnia  20.01.2012 godzina 12.00do 
dnia 31.01.2012 godzina 23.59.  
 
  
 

§ 3 
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Uczestnictwo w Konkursie  
 
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które łącznie spełniają 
następujące warunki:  
 

a) stale zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;  
 
b) są uczniami gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych na poziomie szkół średnich; 
 
c) ukończyły lat 13 i nie ukończyły lat 19; 
 
d) osoby, które nie ukończyły 18 roku życia wraz ze zgłoszeniem swojego udziału w 
konkursie prześlą zgodę rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego na swój 
udział w Konkursie; 
 
e) prześlą w czasie trwania Konkursu swoją pracę spełniającą wymogi Regulaminu 
wraz z danymi, przewidzianymi w §4 ust. 2. 
   

 
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie 
organów Organizatora, a także najbliżsi członkowie rodzin tych osób. Przez najbliższych 
członków rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.  
 
3. Każdy z Uczestników Konkursu może przesłać jedno zgłoszenie do Konkursu, z 

zastrzeżeniem, że  jedno zgłoszenie może zostać dokonane przez maksymalnie trzy 
osoby, z których każda będzie miała przyznany status Uczestnika Konkursu i każda z 
tych osób musi spełnić wymogi udziału w Konkursie.  

4. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać za pomocą poczty elektronicznej 
na adres konkurs@yrbrands.pl, przesyłając wiadomość zatytułowaną „Konkurs Filmowy” 
z załączonym filmem w formacie MPG, XVID lub AVIo zawartości nie przekraczającej 20 
MB. 
 

5. Dodatkowe warunki przesłania filmu są następujące: 
 

 
a. Uczestnik Konkursu musi być wyłącznym autorem lub współautorem filmu w 

warunkach, o których mowa w ust. 3 powyżej,  oraz wyłącznie dysponować 
swoimi prawami do przesyłanego filmu, 

 
b. Film nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa do wizerunku 

osób utrwalonych na filmie, 
 
c. Treść filmu musi być zgodne z powszechnie przyjętymi normami społecznymi, w 

szczególności nie może przedstawiać: 
 

i. scen obscenicznych, erotycznych lub pornograficznych, 
 

ii. symboli uznanych społecznie za obraźliwe, 
 

iii. chronionych oznaczeń odróżniających i znaków handlowych.  
 

6. W razie uchybienia wymogom, przewidzianym w ust. 5 powyżej wyłączną 
odpowiedzialność ponosi Uczestnik Konkursu lub jego opiekun prawny.  
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7. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie nie rodzi żadnych innych roszczeń pod adresem 
Organizatora niż tych wskazanych w Regulaminie. Organizator jest zobowiązany 
wyłącznie do świadczeń wskazanych w Regulaminie, w tym do wydania nagród, zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu.  
 

8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia warunków wskazanych w 
Regulaminie, w tym poprzez żądanie przesłania dodatkowych danych w trybie, o którym 
mowa w § 10 ust.1. W przypadku, gdy wedle uznania Organizatora przesłany materiał 
przez Uczestnika Konkursu nie spełnia warunków określonych Regulaminem lub też sam 
Uczestnik Konkursu nie spełnia przewidzianych wymogów, Organizator ma prawo 
wykluczyć Uczestnika z Konkursu bez oceniania jego pracy. Organizator nie ma 
obowiązku powiadamiania Uczestnika Konkursu o swojej decyzji w przypadku opisanym 
w zdaniu poprzednim.  

 
 

§ 4 
Dane osobowe 

  
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora lub przez 

podmioty wskazane w ust. 5 poniżej, którym Organizator powierzył przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu 
przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia nagród. Po upływie terminu rozpatrywania 
reklamacji, dane osobowe Uczestników Konkursu, z wyłączeniem danych laureatów 
Konkursu, zostaną w całości i bezpowrotnie usunięte. Dane osobowe laureatów 
Konkursu będą dodatkowo przetwarzane w celu rozliczenia należnego podatku 
dochodowego.  

 
2. Uczestnik Konkursu wraz ze zgłoszeniem udziału w Konkursie zobowiązany jest do 

podania następujących danych: Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nazwę i adres 
szkoły do której uczęszcza, w razie nieukończenia lat 18, do zgłoszenia należy również 
dołączyć zgodę, o której mowa w § 3 ust. 1 d, wraz z danymi osobowymi osoby jej 
udzielającej. 

 
3. Administratorem danych jest Organizator.  
 
4. Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.. Każdy 

Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na 
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.  

 
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą udostępniane osobom trzecim w razie 

konieczności udostępnienia takich danych wynikającej z przepisów prawa. Dodatkowo,  
Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 
1 powyżej, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 
 
 
 

 
 

§ 5 
 Zadanie Konkursowe i Idea Konkursu  

 
 

Zadaniem konkursowym jest stworzenie filmu, którego forma lub treść zaprezentują 

korzyści wynikające z umiejętnej współpracy w grupie.  
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Ideą, która przyświeca Konkursowi jest współpraca państwa Unii Europejskiej w ramach 

tzw trio prezydencji. Aktualnie przewodnictwo w Radzie UE sprawuje Dania po 

przekazaniu jej obowiązków przez Polskę, a następnie obowiązki związane z 

przewodnictwem przejmie Cypr. Te trzy kraje koordynują wspólnie zadania długofalowe, 

wymagające niezakłóconej kontynuacji i dobrej współpracy.  

Filmy konkursowe powinny nawiązywać do takich pojęć jak „współpraca”, „kontynuacja”, 

„trio”. 

 
 

 
 

§ 6 
Tryb wyłonienia laureatów i przyznawania Nagród 

 
 
1.  Jury wybrane przez Organizatora w  składzie Monika Nowicka, Marcin Talarek, 

Agnieszka Gilewska, Jacek Karaszewski spośród wszystkich nadesłanych filmów 
wybierze te uznane w ocenie jury za najtrafniej i najciekawiej obrazujące ideę Konkursu, 
wskazaną w § 5 powyżej..  Spośród wybranych filmów jury może samodzielnie wybrać 
zwycięzców Konkursu, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba prac będzie zbyt mała lub ich 
poziom nieodpowiadający idei Konkursu, jury zastrzega sobie prawo do 
nieprzyznawania określonego typu nagrody bądź do rozstrzygnięcia Konkursu bez 
wyłaniania zwycięzców.  Jury może również wspólnie zadecydować o wyłonieniu 
zwycięzców w drodze głosowania przez użytkowników internetu na filmy wybrane 
uprzednio przez jury. W takim przypadku stosuje się ust. 2 -3 poniżej.  
 
 

2. Prace Uczestników wybrane przez Jury zostaną umieszczone na stronie www.pl2011.eu 
i do końca czasu trwania Konkursu, wskazanego w § 2 powyżej, użytkownicy internetu 
będą mogli oddawać za pośrednictwem wskazanej strony, swoje głosy na wybrany film.   

 

3. Laureatami Konkursu i tym samym zwycięzcami przewidzianych nagród zostaną autorzy 
trzech prac, którzy uzyskają największą liczbę głosów. 
 

4. Decyzja o rozstrzygnięciu Konkursu, oraz w razie wyłonienia zwycięzców, lista 
nagrodzonych Uczestników Konkursu przez jury lub w trybie głosowania, o którym mowa 
w ust. 2-3 powyżej, zostanie zamieszczona na stronie www.pl2011.eu w ciągu 5 dni 
roboczych od zakończeniu Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej. 
Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych na liście nagrodzonych 
Uczestników Konkursu  

 

5. Organizator zastrzega na swoją rzecz wszelkie prawa wyłączne do nagrodzonych 
filmów. Z chwilą wypłaty przewidzianych nagród pieniężnych na Organizatora 
przechodzą wszelkie prawa do nich, w tym prawa zależne i autorskie prawa majątkowe 
na następujących polach eksploatacji: 

 

a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 

http://www.pl2011.eu/
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       b)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

       c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 
Nabycie przez Organizatora autorskich praw majątkowych do filmów następuje w zamian za 

wypłatę, przewidzianej dla danego laureata nagrody.  
 
  Z  pozostałych prac przesłanych na Konkurs, Organizator może korzystać jedynie na 

cele niezbędne do jego rozstrzygnięcia.  
 

 
 
 

6. Warunkiem uzyskania statusu laureata i tym samym przewidzianej za dane 
miejsce nagrody jest udzielenie (bez odrębnego wzywania przez Organizatora) 
Organizatorowi , w terminie 3 dni od opublikowania w Serwisie listy nagrodzonych, 
informacji niezbędnych do dostarczenia nagrody, dokumentów i/lub informacji 
prawnego opiekuna jednego z Uczestników Konkursu, tj. w szczególności nazwisko, 
imię, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia, adres właściwego urzędu 
skarbowego, numer telefonu kontaktowego, numer konta bankowego  oraz do 
rozliczenia podatku dochodowego, o którym mowa w § 8. W przypadku nieudzielenia 
wymaganych informacji lub braku potwierdzenia zgody, Organizator może 
zdecydować o przekazaniu nagrody następnemu w kolejności na liście rankingowej 
Uczestnikowi Konkursu lub zdecydować o nieprzyznaniu nagrody.  

 
 

§ 7 
Nagrody Konkursu 

 
 
Dla laureatów Konkursu przewidziane są trzy nagrody pieniężne 

 
a) Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda w wysokości 1500zł 
 
b) Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda w wysokości 1000zł 
 
c) Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda w wysokości 500zł 
 

 
§ 8 

Podatek od wygranych 
 
Poza nagrodą pieniężną laureaci  otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 
11,11 % wartości nagrody pieniężnej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Wskazana część 
nagrody zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku 
dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu 
skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody 
oznacza, że ta  część nagrody, o której mowa w § 8 nie będzie wydawana laureatom. 
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§ 9 
Reklamacje/Zasady powiadamiania i usuwania treści 

 
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w 
formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora  przez okres trwania Konkursu 
oraz w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu.  
 
2. O zachowaniu terminu wskazanego powyżej, decyduje data wpływu reklamacji do  
Organizatora. 
 
3. Reklamacje wpływające do Organizatora po upływie zakreślonego powyżej terminu nie 
będą rozpatrywane.  
 
4. Reklamacje powinny wskazywać dane identyfikujące wnoszącego reklamację, w 
szczególności dane adresowe, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz 
zwięzły opis przedmiotu reklamacji.  
 
5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż 
w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie 
powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w 
ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  
 
6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 
 
 
 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki 
określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądań od Uczestnika Konkursu 
złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia 
określonych dokumentów, nie przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Niezłożenie 
określonych oświadczeń, niepodanie określonych danych, bądź nieprzedłożenie określonych 
dokumentów lub odmowa ich złożenia, podania, przedłożenia przez Uczestnika Konkursu, 
powodują wykluczenie Uczestnika z Konkursu.  
 
2. Pełna treść regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora.  
 
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią 
Regulaminu oraz go akceptuje.  
 
4. W razie pojawienia się wątpliwości co do znaczenia postanowień Regulaminu, ostateczna 
ich interpretacja należy do Organizatora.  
 
5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia Konkursu, jego odwołania lub przerwania, 
bez podania przyczyny, jeśli nie wpłynie to na prawa nabyte przez Uczestników Konkursu.  
 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, 
które każdorazowo zostaną opublikowane w Serwisie i z chwilą publikacji stają się wiążące 
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dla Organizatora i Uczestników Konkursu, jeśli nie wpłynie to na prawa nabyte przez 
Uczestników Konkursu.  
 

7. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z 

Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 


