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Regulamin konkursu 

na film animowany „Twierdza przy Czerniakowskiej 
w czasie Powstania Warszawskiego” 

 
 
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu na film animowany „Twierdza przy Czerniakowskiej 

w czasie Powstania Warszawskiego”, w szczególności reguluje warunki uczestnictwa w konkursie, 

zasady przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 

2. Konkurs jest ogłoszony przez FUNDACJĘ SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE, zwany 

dalej Organizatorem Konkursu.  

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Konkurs przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym regulaminie. 
Przedmiotowe postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

[Dz.U. z 2019r. poz. 2019] ani nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (tj. Dz.U. z 2020 r. , poz. 2094). 

5. Postępowanie konkursowe – w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu przeprowadza Komisja 

Konkursowa powołana przez Organizatora.  

II. ORGANIZATOREM Konkursu jest:  

FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 137, nr wpisu do rejestru  

w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000212257 

III. CELEM KONKURSU jest: 

– rozbudzanie zainteresowania przeszłością  

– propagowanie w sposób ciekawy historii Polski i wiedzy o Powstaniu Warszawskim  

– krzewienie wartości i postaw patriotycznych,  

– kształtowanie podstawowych wartości obywatelskich 

– popularyzacja historii związanej z klasztorem i szkołą Sióstr Nazaretanek w Warszawie 

– promocja młodych talentów 
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IV. ADRESACI KONKURSU  

1. Konkurs ma charakter otwarty.  

2. Zgłoszenia mogą przesyłać indywidualni twórcy oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne, 

które w dniu przystąpienia do Konkursu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

prawo do dysponowania zgłaszaną pracą. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby niepełnoletnie. W ich imieniu mogą zgłoszenia dokonują 

wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie. Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego 

opiekuna jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Filmy mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.  

5. W przypadku zgłaszania pracy konkursowej będącej wynikiem pracy zespołu autorów, 

formularze i oświadczenia muszą zostać złożone przez każdą z osób wchodzącą w skład zespołu 

autorskiego. W zgłoszeniu należy wskazać osobę upoważnioną do odbioru nagrody w imieniu 

zespołu. 

6. Każdy Uczestnik (zespół) może przedstawić jeden film.  

V. TEMAT KONKURSU 

Ideą konkursu jest pokazanie w kreatywny i ciekawy sposób  historii „twierdzy przy 

Czerniakowskiej” w czasie Powstania Warszawskiego. Jest ona ściśle związana z misją Fundacji 

Szkół Nazaretanek w Warszawie i obejmuje przede wszystkim podtrzymywanie tradycji 

narodowych, pielęgnowanie polskości, oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej. 

Zadaniem Konkursu jest przygotowanie scenariusza i 30 sekund animacji oraz w przypadku 

nagrody głównej Konkursu – zrealizowanie na jego podstawie filmu, który w pomysłowy sposób 

zaprezentuje wydarzenia, które miały miejsce w okresie Powstania Warszawskiego w klasztorze 

i szkole Sióstr Nazaretanek w Warszawie. Twórcy zobligowani będą wykorzystać materiały 

archiwalne udostępniane na stronie organizatora.  Praca powinna być zgodna z ideą i celami  

konkursu. 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest: 

(I) dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi 

oświadczeniami i zgodami, 

(II) złożenie oświadczenia dotyczącego udostępniania materiałów archiwalnych, 
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(III) przesłanie zadania konkursowego w formie linku do pobrania (np. Google Drive lub 

WeTransfer), lub zapisanej na nośnikach pamięci zewnętrznych, np.: płycie DVD/pendrive 

/karcie SD. 

3. Po złożeniu stosownego oświadczenia (2.II), Uczestnik otrzyma link i hasło do materiałów 

archiwalnych.  

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie:  

– scenariusza filmu w formacie A4, który będzie zgodny z tematyką określoną w niniejszym 

Regulaminie oraz  

– 30 sekund animacji (jako próbki swych możliwości) zgodnie z wymaganiami, o których mowa 

w niniejszym Regulaminie Konkursu.  

5. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich 

rodzin. Za członków rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 

przysposobione. 

6. Uczestnik oświadcza, że praca konkursowa jest jego autorstwa i przysługują mu w pełnym 

zakresie autorskie prawa majątkowe do filmu konkursowego, jak również, że prawa te nie są 

w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. 

7. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z przesłanego filmu konkursowego w pełnym zakresie 

koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie 

naruszało praw osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich. 

8. Uczestnik poprzez wysłanie prac na Konkurs nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie 

autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 

50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1231 t.j).  

VII. WYTYCZNE TECHNICZNE ANIMACJI. 

1. Film pod względem technicznym: technika animacji, forma artystyczna oraz rozwiązania 

graficzne ma bezpośrednio nawiązywać do filmu animowanego. 

2. Uczestnik zobligowany jest wykorzystać minimum 10 % materiałów archiwalnych do tworzenia 

animacji. 

3. Film powinien być udźwiękowiony. 

4. Utwór muzyczny wykorzystany w pracy konkursowej:  

– może być własny i samodzielnie nagrany przez Uczestnika;  

– wykorzystany za zgodą instytucji lub autora (-ów), którzy posiadają do niego autorskie prawa 

majątkowe;  

– pozyskany z otwartych i darmowych zasobów muzycznych,  

– udostępniony na zasadzie wolnych licencji (np. Creative Commons). 
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5. Materiał filmowy powinien być przygotowany w rozdzielczości Full HD 1080p (w proporcji 16:9) 

Akceptowane formaty pliku to avi, mov i mp4, kodek h. 264.   

6. Wykonawca przekażę wszystkie materiały, pliki źródłowe oraz pliki projektów na zewnętrznym 

dysku/dyskach lub w formie linku do pobrania. 

7. Finalny czas trwania filmu: od 3 do 10 minut. 

VIII. TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Ogłoszenie konkursu: 9.03.2021 r. 

2. Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: fundacja.film@gmail.com albo adres 

pocztowy Organizatora: FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE, 

ul. Czerniakowska 137,  00-720 Warszawa do dnia 9.08.2021 r. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 30 września 2021 r. 

IX. OCENA PRAC KONKURSOWYCH, KOMISJA KONKURSOWA 

1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. 

2. Komisja Konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu Konkursu oraz dokonuje oceny prac 

konkursowych. 

3. Komisja Konkursowa dokonuje selekcji nadesłanych prac konkursowych i spośród nich wybiera 

filmy spełniające wszystkie wymogi niniejszego regulaminu. 

4.  Przy ocenie merytorycznej pracy konkursowej komisja konkursowa bierze pod uwagę 

następujące kryteria:  

– zgodność treści pracy z tematyką konkursu: zawartość merytoryczna – poprawność 

faktograficzna, oparcie się o źródła, dokumenty archiwalne; 

– wartość edukacyjna: stopień upowszechnienia historii; 

– pomysłowość oraz kreatywność: forma, pomysłowość, skala podjętych działań; 

– jakość techniczna: m.in.: estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku. 

5. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac konkursowych oraz przyznaje nagrody, o których 

mowa w rozdziale X niniejszego Regulaminu. 

6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem, na adres podany w formularzu 

zgłoszeniowym. 

X. NAGRODA 

1. W wyniku Postępowania Konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni 5 finalistów na najlepszą 

koncepcję filmu. Przed werdyktem następuje spotkanie Komisji Konkursowej z finalistami. 

Organizator przewiduje przyznanie nagród: 
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I. NAGRODA GŁOWNA w wysokości 15 000 PLN na realizację filmu animowanego „Twierdza 

przy Czerniakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego” za najlepszą koncepcję filmu 

II. 2 WYRÓŻNIENIA - nagrody pieniężne po 1000 PLN dla dwóch finalistów 

III. NAGRODA „MŁODY TALENT” w wysokości 2000 PLN (Uczestnik do 25 lat)   

2. Nagrody za wyróżnienia zostaną przekazane laureatom po ogłoszeniu wyników w formie 

przelewu na wskazany przez laureata rachunek bankowy.  

3. Wypłata NAGRODY GŁÓWNEJ nastąpi po realizacji filmu i podpisaniu umowy z autorem 

nagrodzonej pracy, na podstawie której autor pracy, w zamian za wypłacenie nagrody pieniężnej, 

przeniesie na rzecz Organizatora – FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE - 

autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego filmu na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową; 

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; wraz z prawem do wykonywania i zezwalania 

na wykonywanie praw zależnych do Filmu, bez ograniczeń terytorialnych. 

4. W przypadku NAGRODY GŁÓWNEJ przyznanej osobom fizycznym od nagrody zostanie pobrany 

podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami należny 10% zryczałtowany podatek 

od wartości przyznanej Nagrody na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz. U. z 2020 r. , poz. 1426] z uwzględnieniem 

zwolnienia z opodatkowania wskazanego w art. 21 ust.1 pkt 68. 

5. W przypadku laureata zespołowego, nagroda przewidziana nie podlega zwiększeniu 

i przyznawana jest w tej wysokości na cały zespół. 

XI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora 

http://nazaretankifundacja.pl oraz Fanpage FB Fundacji 30.10.2021. 

2. Procedura prac Komisji Konkursowej jest niejawna. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. 
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XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady 

prowadzenia Konkursu. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznawania 

Nagrody. 

3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 

Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, dobrych obyczajów, zasad współżycia 

społecznego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione 

zgłoszenia do Konkursu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych, skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu lub opóźniających 

wręczenie przez Organizatora Nagrody. 

6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

8. Osobą odpowiedzialną za kontakt jest:  

Edyta Pietrzak CSFN, e-mail: fundacja.nazaretanki@gmail.com, tel. 695 622 784. 
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.04.2016r. jest Prezes FUNDACJI SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE 

z siedzibą  przy  ulicy Czerniakowskiej 137 w Warszawie Jadwiga Korycińska. Dane będą wykorzystane 

w celu rejestrowania uczestników konkursu, komunikacji z uczestnikami, itp.         

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie na 

film animowany „Twierdza przy Czerniakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego”. Osoba, której 

dane osobowe podlegają przetwarzaniu, ma prawo dostępu do tych danych, poprawiania ich oraz do 

żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane nie będą używane w celu profilowania. Dane nie będą 

udostępniane w żadnej formie innym podmiotom ani osobom. 

Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili wycofana. 
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OŚWIADCZENIA I ZGODY: 

Zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu na film animowany „Twierdza przy Czerniakowskiej 

w czasie Powstania Warszawskiego” i akceptuję wszystkie jego warunki. 

............................................................... 
      Podpis uczestnika/ rodzica lub prawnego opiekuna      

         (w przypadku osób niepełnoletnich) 
 

*Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie na film animowany „Twierdza przy 

Czerniakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego” organizowanym przez FUNDACJĘ SZKÓŁ SIÓSTR 

NAZARETANEK W WARSZAWIE. 

............................................................... 
      Podpis rodzica lub prawnego opiekuna      

          
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka) 

oraz wykorzystanie mojego wizerunku (wizerunku mojego dziecka) w materiałach promocyjnych 

i dokumentujących działalność FUNDACJI SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE. 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.04.2016r. jest Prezes FUNDACJI SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE 

z  siedzibą  przy  ulicy Czerniakowskiej 137 w Warszawie Jadwiga Korycińska. Dane będą wykorzystane 

w celu rejestrowania uczestników konkursu, komunikacji z uczestnikami, itp. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie na film animowany 

„Twierdza przy Czerniakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego”. Osoba, której dane osobowe 

podlegają przetwarzaniu, ma prawo dostępu do tych danych, poprawiania ich oraz do żądania 

zaprzestania ich przetwarzania. Dane nie będą używane w celu profilowania. Dane nie będą 

udostępniane w żadnej formie innym podmiotom ani osobom. Zgoda na przetwarzanie danych może 

być w każdej chwili wycofana. 

............................................................... 
      Podpis uczestnika/ rodzica lub prawnego opiekuna      

         (w przypadku osób niepełnoletnich) 
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Honorowy Patronat 

Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

Rafała Miastowskiego 

 

 

 

Zobowiązuję się, że informacje o osobach zawarte w udostępnionych mi dokumentach Archiwum 

Prowincjalnego w Warszawie  wykorzystam jedynie do tworzenia filmu w ramach konkursu, w sposób 

nie naruszający praw lub wolności obywateli, wynikających w szczególności z przepisów chroniących 

dobra osobiste i dane osobowe. 

 

............................................................... 
      Podpis uczestnika/ rodzica lub prawnego opiekuna      

         (w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

Oświadczam również, że jestem autorem/współautorem złożonej pracy konkursowej, złożona praca 

została wykonana przeze mnie osobiście i nie stanowi opracowania cudzego dzieła, a tym samym 

przysługują mi pełne prawa autorskie do utworu, w tym prawo do rozporządzania nim, nieobciążone 

prawami osób trzecich, a złożenie pracy w niniejszym konkursie nie narusza żadnych praw osób 

trzecich. 

 

............................................................... 
      Podpis uczestnika/ rodzica lub prawnego opiekuna      

         (w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

 

Mam świadomość, że złożenie niniejszej pracy skutkuje nieodpłatnym przeniesieniem na FUNDACJĘ 

SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE  wszystkich autorskich praw majątkowych do niniejszej 

pracy. 

 

............................................................... 
      Podpis uczestnika/ rodzica lub prawnego opiekuna      

         (w przypadku osób niepełnoletnich) 
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