
Regulamin konkursu 

Konkurs filmowy „Wyróżnij się energią. Oszczędzaj prąd.” 
 
 
 I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu są Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 
Łódź, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs jest sponsorowany ze środków PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna Spółka Akcyjna, zwany dalej „Sponsorem”. 

3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego filmu spełniającego rolę promocyjną i 
informacyjną, a także podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez 
kształtowanie świadomości w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego 
oraz wykształcenie postaw proekologicznych w zakresie użytkowania i poszanowania 
energii elektrycznej. 

4. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie a także nadzoru nad jego 
przeprowadzeniem. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w 
Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Niniejszy 
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych, w związku z czym przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Konkurs trwa od 4 maja 2015 roku do 31 maja  2015 roku do godziny 23:59 i ma 

charakter ogólnopolski. 
3. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej o adresie: www.lte.targi.pl i na 

profilu  Łódzkich Targów Energetycznych na Facebooku 
https://www.facebook.com/lodzkietargienergetyczne  

4. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby spełniające wymogi wskazane w 
Regulaminie, a dodatkowo, które zaakceptowały warunki niniejszego Regulaminu 
poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ. Wypełniając formularz 
zgłoszeniowy uczestnik, w przypadku uczestników nieposiadających pełnej 
zdolności do czynności prawnych, jego opiekun prawny, jak również opiekun grupy 
szkolnej, akceptuje Regulamin Konkursu. 

5. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie, jej opiekun prawny lub opiekun grupy 
szkolnej, zobowiązuje się do przestrzegania przez Uczestnika jego postanowień, jak 
również potwierdza, iż Uczestnik Konkursu spełnia wszystkie warunki 
uprawniające go do uczestnictwa w Konkursie. 

 
III. ADRESACI KONKURSU  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów publicznych szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych (liceum, technikum itp.) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: 
a) indywidualnej  
b) szkolnej (zespołowej) 

3. Do Konkursu mogą przystępować: 
a) W kategorii indywidualnej – uczniowie jednoosobowo lub maksymalnie w 

zespołach dwuosobowych. Jedna osoba, może być członkiem tylko jednego 
Zespołu Konkursowego. 



b) W kategorii szkolnej (zespołowej) – grupy uczniów stworzone z klas, kół lub 
klubów zainteresowań. 

c) Uczestnikami mogą być osoby w wieku powyżej 13 roku życia, posiadające co   
najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Uczestnicy muszą 
mieć miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Uczestnicy niepełnoletni, i inni nieposiadający pełnej zdolności do czynności 
prawnych mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie na podstawie uprzednio 
wyrażonej pisemnej zgody przez ich opiekunów prawnych na udział w Konkursie, 
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zastrzega się, że w przypadku 
kategorii indywidualnej, opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na udział 
uczestnika w Konkursie oraz dokonuje zgłoszenia uczestnika poprzez wypełnienie 
KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, zaś w przypadku kategorii szkolnej (zespołowej) 
zgłoszenia uczestników (grupy) dokonuje opiekun grupy szkolnej, po uprzednim 
uzyskaniu pisemnej zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie, od opiekunów prawnych poszczególnych członków 
zespołu. Opiekun grupy szkolnej, zgłaszający dany zespół ponosi odpowiedzialność 
i zobowiązany jest do zweryfikowania przed wysłaniem zgłoszenia do Konkursu, 
czy wszyscy członkowie zespołu posiadają zgody opiekunów prawnych, o których 
mowa powyżej.  

5. Uczestnicy pełnoletni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, 
wyrażają pisemną zgodę na swój udział w Konkursie oraz dokonują zgłoszenia 
poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (kategoria indywidualna), zaś 
w przypadku kategorii szkolnej (zespołowej) zgłoszenia pełnoletnich uczestników 
(grupy) dokonuje opiekun grupy szkolnej, po uprzednim uzyskaniu od 
poszczególnych członków grupy pisemnej zgody na udział w Konkursie na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:  

a) dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami, o których mowa w 
dalszej części Regulaminu; 

b) dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia, która znajduje się na 
stronie www.lte.targi.pl  

c) wyrażenie zgody na przedstawienie projektu na stronie internetowej 
www.targi.lodz.pl, www.lte.targi.pl www.youtube.com/MTLLODZ , profilach 
Facebook: https://www.facebook.com/LodzInternationalFair  i 
https://www.facebook.com/lodzkietargienergetyczne.  

2. Uczestnik Konkursu, jego opiekun prawny, w przypadku kategorii szkolnej - opiekun 
grupy szkolnej, oświadcza, iż zgłaszane prace Uczestnika są jego autorstwa oraz nie 
naruszają praw osób trzecich.  

3. Uczestnik, jego opiekun prawny, w przypadku kategorii szkolnej - opiekun grupy 
szkolnej oświadcza, że Uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w 
filmie.  

4. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw 
autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik, jego opiekun prawny 
lub opiekun grupy szkolnej.  

5. Na Konkurs jeden Uczestnik  (indywidualny uczeń, zespół konkursowy, grupa 
szkolna) może nadesłać jeden film. 



6. Złożenie Pracy Konkursowej do Konkursu nie oznacza automatycznie przyznania 
Nagrody. Nagrody będą przyznawane na warunkach określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

7. Po poprawnej rejestracji Uczestnika/Uczestników następuje akceptacja Pracy 
Konkursowej przez Organizatora. Każda Praca Konkursowa podlega sprawdzeniu i 
jest weryfikowana pod względem zgodności i poprawności udostępnianych treści z 
Regulaminem i zasadami konkursu.  

8. Prace dostarczone po ustalonym terminie lub naruszające warunki Regulaminu, w 
szczególności zgłoszone przez podmiot nieuprawniony, lub też uznane za wulgarne, 
obsceniczne, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego nie będą brały udziału 
w Konkursie. 

9. Prace Konkursowe poddawane są ocenie przez Komisję Konkursową w 
głosowaniu, które odbędzie się 2.06.2015 roku w siedzibie Międzynarodowych 
Targów Łódzkich przy ulicy ks. Skorupki 21 w Łodzi. 

10. Członkowie Komisji Konkursowej posiadają wiedzę ekspercką z zakresu obszarów 
konkursowych. W działaniu brać będą w ocenę następujące kryteria:  

a) kreatywność, oryginalność i pomysłowość Prac Konkursowych w podejściu 
do tematu oszczędzania energii 

b) walory techniczne takie jak jakość obrazu, poprawnie wykonany montaż 
obrazu oraz dźwięku. 

11. Procedura prac Komisji Konkursowej jest niejawna.  
12. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.  

 
V. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ FILM KONKURSOWY  

1. Film musi mieć charakter spotu społecznego, prezentującego konkretne rozwiązania 
pozwalające na oszczędność energii. 

2. Zgłoszony film powinien dotyczyć oraz pokazywać oszczędne sposoby korzystania  
z energii elektrycznej w domu, biurze, na urlopie itp. 

3. Przygotowany film może mieć formę fabularną, poklatkową lub animowaną, nie 
dłuższą niż 1 minuta. W filmie nie można wykorzystywać materiałów filmowych 
pochodzące z  innych źródeł. 

4. Dopuszczalne jest wykorzystanie muzyki, z podaniem źródła lub bezpłatnych plików 
muzycznych.  

5. Film może być nagrany kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym, 
smartfonem.  

6. Do Konkursu nie będą dopuszczone teledyski, reklamy czy parodie reklam. 
7. Warunki techniczne spełniane przez film:  

a) Format pliku MOV z dźwiękiem AAC lub format MP4 
b) Współczynnik proporcji obrazu nie większy niż 1280 na 16 pikseli 
c) Szybkość klatek filmu 30 klatek/s lub niższa 
d) Dźwięk stereo o częstotliwości próbkowania 44,100 Hz 

8. Wszystkie zgłoszone projekty spełniające wymagania Regulaminu będą dopuszczone 
do oceny Komisji Konkursowej.  

 
VI. PRAWA AUTORSKIE I PUBLIKACJA PRAC 
 

1. Autor, jego opiekun prawny, opiekun grupy szkolnej, wyraża zgodę na publikację prac 
konkursowych w następujących serwisach: www.targi.lodz.pl, www.lte.targi.pl, 
www.youtube.com/MTLLODZ, https://www.facebook.com/LodzInternationalFair, 
https://www.facebook.com/lodzkietargienergetyczne. 



2. Autor, jego opiekun prawny, opiekun grupy szkolnej, wyraża zgodę na bezpłatną 
projekcję prac konkursowych w całości lub fragmentach podczas II Łódzkich Targów 
Energetycznych oraz na przekazanie filmu do wykorzystania w celach promocyjnych 
przez sponsora konkursu PGE GiEK S.A. oraz emisję w telewizji, Internecie i podczas 
imprez związanych z promocją w/w imprezy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych prac konkursowych pod 
kątem ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zaś prace 
konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych oraz mogących zostać uznanymi 
za obraźliwe. 

4. Każda praca będzie opatrzona tytułem oraz imieniem i nazwiskiem lub nickiem 
autora/ zespołu. 

5. Przesłanie pracy do Konkursu jest równoznaczne z: 
a) zapewnieniem, iż Uczestnik jest autorem zgłoszonej pracy i w żaden sposób przy 

ich tworzeniu nie naruszył praw autorskich ani innych praw osób trzecich; 
b) udzieleniem zgody na prezentowanie pracy poprzez publiczne jego udostępnianie 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, w prasie, 
Internecie, oraz TV; 

6. Nagrodzenie bądź wyróżnienie pracy dodatkowo wiąże się z udzieleniem 
Organizatorowi bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej 
licencji do: 

a) prezentowania wybranego bądź wyróżnionego filmu na stronach: www.targi.lodz.pl, 
www.lte.targi.pl, www.youtube.com/MTLLODZ, 
https://www.facebook.com/LodzInternationalFair, 
https://www.facebook.com/lodzkietargienergetyczne oraz we wszelkich materiałach 
promocyjnych i marketingowych, związanych z organizowanym Konkursem; 

b) dokonania przez Organizatora opracowania przesłanej pracy w zakresie niezbędnym z 
punktu widzenia technicznego do zamieszczenia na ww. stronach internetowych, z 
zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter. 

c) udzieleniem Organizatorowi bezpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie 
zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku autora pracy na potrzeby Konkursu, w 
szczególności na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych, 
marketingowych, prasowych i innych, związanych bezpośrednio lub pośrednio z 
Konkursem. 

 
VII. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC  

1. Prace należy przesyłać:  
a) pocztą na adres Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź, na płycie 
(format:  *MOV) zapakowaną wraz z Kartą Zgłoszenia i opisem: „KONKURS 
– FILM Wyróżnij się energią. Oszczędzaj prąd”. 

b) pocztą elektroniczną, na adres: w.wisniewska@gmail.com, wraz z dołączoną, 
podpisaną i zeskanowaną Kartą Zgłoszenia (oryginał  zostanie dostarczony 
Organizatorowi w przypadku wygranej w ciągu 5 dni roboczych) 

2. W dniach 2 – 7.06.2015 na profilu Facebook 
https://www.facebook.com/lodzkietargienergetyczne odbędzie się głosowanie 
publiczności, która wskaże 3 najlepsze filmy, które zostaną uhonorowane 
dodatkowymi nagrodami (nagroda publiczności)  

3. Terminarz działań konkursowych: 
a) Przygotowanie i dostarczanie prac: 4.05 – 31.05 



b) Ocena prac konkursowych przez Komisję Konkursową: 2.06 
c) Głosowanie na stronie konkursowej Facebook- nagroda publiczności- 2 – 7.06 
d) Ogłoszenie wyników na stronie www.lte.targi.pl : 8.06  
e) Wręczenie nagród: 10.06 podczas II Łódzkich Targów Energetycznych 
f) Prezentacja najlepszych filmów: 10-11.06 podczas II Łódzkich Targów 

Energetycznych 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie 

pracy konkursowej powstałe w czasie przesyłki.  
5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  

 
VIII. NAGRODY  

1. Zgodnie z kryteriami określonymi w zostaną przyznane następujące nagrody:  
a) KATEGORIA INDYWIDUALNA: 

I miejsce -  kamera Go Pro Hero (w przypadku zespołu - 2 szt.),  
II miejsce -  tablet Lenovo A1000L - (w przypadku zespołu - 2 szt.)   
III miejsce - bon podarunkowy Media Markt 150zł (w przypadku zespołu - 
2szt.) 
Nagroda Publiczności  - dla kolejnych trzech Prac Konkursowych o 
największej ilości punktów uzyskanych w głosowaniu społeczności 
Facebook przewidziano gadżety firmowe. 

c) KATEGORIA SZKOLNA (ZESPOŁOWA) – nagrodę otrzymuje szkoła: 
I miejsce - projektor Vivitek D556  
II miejsce - kamera Go Pro Hero 
III miejsce - bon podarunkowy Media Markt 300zł  
Nagroda Publiczności  - dla kolejnych trzech Prac Konkursowych o 
największej ilości punktów uzyskanych w głosowaniu społeczności 
Facebook przewidziano gadżety firmowe. 

Fundatorem nagród jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka 

Akcyjna. 
 

2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie www.lte.targi.pl 
oraz przesłana w formie wiadomości e-mail do Zwycięzców do dnia 8.06.2015 r. 

3. Zwycięzca jest zobligowany do jak najszybszego poinformowania Organizatora o 
swojej obecności lub nieobecności podczas wręczania nagród w dniu 10.06 w 
czasie II Łódzkich Targów Energetycznych (nie później niż do 9.06, do godziny 
16.00). W przypadku braku takiej informacji nagroda przepada. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy 
rejestracji, w szczególności za błędne dane osobowe uniemożliwiającą 
zidentyfikowanie Zespołu Konkursowego, któremu przyznano nagrodę.  

5. Zwycięzcą poprzez podanie błędnych danych, traci on prawo do nagrody. 
6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.  

Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja 
z części nagrody.  

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac wśród swoich 
patronów (prasa, Internet), a także wykorzystywania we wszystkich publikacjach 
związanych i nie związanych z konkursem.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu 
oraz do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie jego trwania. 



3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone 
z Konkursu. 

4. Administratorem danych osobowych jest spółka Międzynarodowe Targi Łódzkie 
Spółka Targowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy  
ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora 
wyłącznie w celach związanych z realizacją konkursu oraz promocji materiałów 
konkursowych, i mogą być udostępnione wyłącznie Sponsorowi - PGE Górnictwo i 
Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, w celach związanych z realizacją 
konkursu oraz promocji materiałów konkursowych. Dane te są gromadzone z należytą 
starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego 
nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Uczestnik, jego opiekun prawny i 
opiekun grupy szkolnej mają prawo wglądu do danych osobowych, do ich korekty 
oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania w każdej chwili.  

5. Uczestnicy Konkursu posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, wyrażają 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i Sponsora, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.) w celach związanych z realizacją Konkursu i 
promocją materiałów konkursowych.  

6. Opiekunowie prawni Uczestników konkursu nieposiadających pełnej zdolności do 
czynności prawnych, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
przez Organizatora i Sponsora, oraz danych osobowych Uczestników konkursu, 
których są przedstawicielami ustawowymi, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.) w 
celach związanych z realizacją Konkursu i promocją materiałów konkursowych.  

7. Opiekun grupy szkolnej, w przypadku kategorii szkolnej, wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i Sponsora, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926, z pózn. zm.) w celach związanych z realizacją Konkursu i promocją 
materiałów konkursowych. 

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania filmu z konkursu z powodu jego 

wadliwej jakości technicznej, uniemożliwiającej projekcję.  
10. W celach promocyjnych  organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego 

wykorzystania wszystkich zgłoszonych filmów. 
11. Nośniki z filmami nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.  
12. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza zgodę na postanowienia niniejszego 

regulaminu. 
13. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać u Organizatora:  

- pod adresem e-mail: w.wisniewska@targi.lodz.pl, tel. 42 634 24 53 
14. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe, 

kurierskie lub  usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy. 
Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, 
związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych 
lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.  

15. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu.  
16.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.  


