
 
REGULAMIN KONKURSU 
 
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Kalisz Pomorski 
2. Konkurs rozstrzygnie jury określone i wskazane przez Organizatora. 
3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego 
niniejszego regulaminu. 
4. Zasady przeprowadzania Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców określa niniejszy 
regulamin. 
5. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców partnerów projektu Gminy Kalisz Pomorski i 
Miasta Torgelow. 
6. Uczestnikami Konkursu są drużyny. 
7. Drużyna musi być złożona z minimum dwóch osób. Maksymalna ilość członków drużyny 
nie jest określona. 
8. Konkurs polega na zgłoszeniu filmiku przedstawiającego różne „domowe” formy zabawy 
umożliwiające spędzanie wspólnie czasu np. w okresie pandemii czy izolacji. 
9. Filmiki konkursowe mogą być inspirowane pomysłami na animacje zawartymi w 
przygotowanym w ramach projektu samouczku lub wymyślone przez Uczestników. 
10. Każdy Uczestnik może zgłosić do trzech filmików konkursowych. 
11. Parametry filmików konkursowych: długość do 3 minut; jakość HD lub FullHD. 
12. Filmiki mogą być wysłane w formie plików lub linków do YT na którym dany film jest 
umieszczony 
13. Konkurs zrealizowany będzie w dwóch formułach: głównej i wakacyjnej. W każdej z nich 
Uczestnicy są zobowiązani to przestrzegania założeń konkursowych tj. przygotowaniu do 3 filmów 
nakręconych jakości HD lub FullHd o długości nie przekraczającej 3 minut przedstawiających 
różne formy wspólnej zabawy i animacji. 
14. Formuła główna konkursu realizowana jest poprzez placówki edukacyjne Gminy Kalisz 
Pomorski i Miasta Torgelow. Organizatorzy konkursu przekazują dyrektorom placówek zestawy 
nagród dla wyłonionych przez nich laureatów konkursu. 
15. Formuła wakacyjna konkursu zaplanowana jest na okres wakacyjny. Filmiki zrealizowane w 
tym okresie trzeba przesłać do dnia 31.08. 2021 r. na konkurs@naturalnykierunek.org . Lista 
zwycięskich drużyn zostanie umieszczona na stronie naturalnykierunek.org. Organizator nie 
opublikuje danych osobowych Uczestników chyba że stanowić będą nazwę danej drużyny. 
16. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Urząd Miejski w Kaliszu 
Pomorskim. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw 
przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem 
(promocja@kaliszpom.pl). 
17. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 
18. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia i 
rozstrzygnięcia Konkursu oraz wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa 
w Konkursie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. ust. 1 lit. F RODO); uzasadnionym interesem 
jest organizacja i realizacja Konkursu. 
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