Regulamin konkursu
„Życzenia dla Bydgoszczy”

1. Organizator konkursu
Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
2. Nazwa i przedmiot konkursu „Życzenia dla Bydgoszczy”
Przedmiotem konkursu jest wykonanie filmiku z urodzinowymi życzeniami dla Bydgoszczy
z okazji 672. Rocznicy Nadania Bydgoszczy Praw Miejskich, wykonanego dowolną techniką,
w dowolnej konwencji, o długości nieprzekraczającej 30 sekund.
3. Zasady konkursu
3.1 Przyjmowanie zgłoszeń
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać max jeden film na adres
media@um.bydgoszcz.pl lub dostarczyć na nośniku elektronicznym do Urzędu Miasta
Bydgoszczy, sekretariat Biura Komunikacji Społecznej pok. 306a, ul. Jezuicka 1.
Prace przyjmowane są od momentu inauguracji konkursu na stronie www.bydgoszcz.pl do
dnia 17 kwietnia 2018 roku (e-maile do północy, a w przypadku prac dostarczanych do UMB
do godz. 18.00.)
Organizator konkursu nie wprowadza ograniczeń co do wieku, płci czy narodowości
uczestników. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę opiekuna
na udział w konkursie.
Zgłoszenie powinno być zatytułowane konkurs życzenia dla Bydgoszczy i zawierać poza
filmem:
 Imię i nazwisko uczestnika
 Numer telefonu komórkowego uczestnika
3.2 Rozstrzygnięcie konkursu
Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 26 kwietnia br.
W skład komisji konkursowej wchodzą dwaj przedstawiciele Organizatora oraz przedstawiciel
Miejskiego Centrum Kultury.




Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą Urząd Miasta Bydgoszczy
Biuro Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Bydgoszczy
Miejskie Centrum Kultury

Komisja konkursowa spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze jeden zwycięski film oraz dwa
wyróżnione.
W konkursie zostaną ufundowane nagrody:
I miejsce - iPhone
wyróżnienie – sprzęt elektroniczny o wartości do 500 zł
wyróżnienie – sprzęt elektroniczny o wartości do 500 zł

4. Informacje prawne
Uczestnik zgłaszając film do konkursu jednocześnie akceptuje warunki niniejszego
regulaminu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do: nieodpłatnego wykorzystania
nadesłanych filmów bez wiedzy autora do promocji miasta i konkursu w nieograniczonej
ilości nadań, do publicznych emisji, w tym także w ogólnie dostępnych kanałach sieci
Internet, ich udostępniania użytkownikom sieci Internet; wprowadzania zapisu dzieła do
pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; wykorzystania na stronach
internetowych; wykorzystania w utworach multimedialnych; wykorzystywania całości bądź
fragmentów dzieła do celów promocyjnych i reklamy.
Autor filmu bierze pełną odpowiedzialność za jego treść i dopełnia wszelkich formalności
prawnych z tym związanych, w szczególności w zakresie zgody osób występujących w filmie
na wykorzystanie ich wizerunku.
Nagrody w konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego.
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Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub innego ich podziału.

