
Sportowy CLIP 

Regulamin 

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu "Nakręć CLIP dla Gołdapi!" (dalej: "Konkurs") jest  Ośrodek Spotu
i Rekreacji w Gołdapi, ul.Partyzantów 31, 19-500 Gołdap.

2. Konkurs trwa od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 12 maja 2020 r. i skierowany jest do pełnoletnich
mieszkańców Gminy Gołdap.

3.Uczestnik konkursu musi być autorem video – clipu o nagraniu nieprzekraczającym 15 sekund, na
którym widoczny będzie napis „450 lat Gołdapi” podczas aktywności fizycznej (jazda na rowerze, 
bieg na bieżni, bieganie, morsowanie, gra w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itd.). Z pośród 
nadesłanych nagrań zostanie stworzone jedno nagranie – CLIP.

II. Czas trwania konkursu.

1. Video - clip na których widoczny jest uczestnik konkursu z widocznym napisem „450 lat 
Gołdapi” należy nadsyłać na adres e-mail: zawody@osirgoldap.pl od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 12
maja 2020 r. do godziny 14:00

2. W treści e-maila prosimy o podanie:

Imienia i nazwiska oraz skopiowanie i wklejenie poniższej klauzuli:
---
Zgłaszam moje uczestnictwo w konkursie – „ Nakręć CLIP dla Gołdapi” organizowanym przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi oraz w związku z tym oświadczam, że:

*zapoznałem/am  się  z  Regulaminem  Konkursu (w  tym  z  zasadami  przetwarzania  danych
osobowych i regulacjami dotyczącymi praw autorskich), akceptuję jego treść i zobowiązuję się do
jego przestrzegania;

*wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych zawartych  w  niniejszej
wiadomości;

*wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie i rozpowszechnianie mojej pracy
konkursowej na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.
---
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Jeśli  uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie momentu wręczania ewentualnej nagrody w postaci
nagrania i późniejsze rozpowszechnianie swojego wizerunku to dodatkowo prosimy o zawarcie w
treści e-maila poniższej klauzuli:
---
*wyrażam  zgodę na  nieodpłatne  i  bezterminowe  wykorzystanie  i  rozpowszechnianie  mojego
wizerunku, w tym w postaci nagrania i dokumentacji filmowej, utrwalonego jakąkolwiek techniką
na  wszelkich  nośnikach  na  potrzeby  udokumentowania  przebiegu  Konkursu  (w  szczególności
dekoracji laureatów) i promocji działalności Organizatora oraz przyjmuję do wiadomości, iż mój
wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny
sposób moich dóbr osobistych.
---

3. Zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w przypadku gdy przesłany e-mail nie będzie zawierał 
stosownych oświadczeń lub gdy wpłynie przed lub po wyznaczonym terminie.

4. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie w konkursie i zostać laureatem tylko jeden raz.

III. Nagrody.

1. Z pośród nadesłanych nagrań komisja konkursowa wybierze 20 najciekawszych, które zostaną 
nagrodzone biletami na pływalnię, siłownię, zajęcia fitness, biletami na kajaki, rowery wodne..

2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na 
adres e-mailowy laureata. Informacja zostanie rozesłana do 13 maja 2020 r. do godz. 15.00

3.Nagrody będzie można odebrać osobiście w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi po 
wcześniejszym kontakcie e-mailowym i uzgodnieniu terminu. 

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz regulacje dotyczące praw autorskich.

W  związku  z  realizacją  wymogów  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych.

1.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów Konkursu jest 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, ul.Partyzantów 31, 19-500 Gołdap, reprezentowany przez 
Dyrektora, adres e-mail. dyrektor@osirgoldap.pl tel. 87-615-04-55 

2.Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  nadzorującego  prawidłowość
przetwarzania  danych osobowych,  z  którym można skontaktować się  za  pośrednictwem adresu
e-mail: iod@goldap.pl. 

3.Uczestnicy  konkursu  przystępując  do  niego  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  przez
Administratora następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie
wizerunek. 

4.Uczestnicy  konkursu  przyjmują  do  wiadomości,  że  podanie  wyżej  wymienionych  danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie, oraz że
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udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5.Dane  osobowe  Uczestników  konkursu  będą  przetwarzane  przez  Administratora  na  podstawie
udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania
zadań Administratora związanych z realizacją konkursu oraz promocją Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gołdapi poprzez umieszczenie informacji o laureatach Konkursu (imię, nazwisko i wizerunek)
oraz nadesłanych nagrań w materiałach reklamowych i promocyjnych Administratora, w tym na
oficjalnych stronach internetowych Administratora, w szczególności na profilu OSiR w Gołdapi na
portalu Facebook, stronie www OSiR w Gołdapi. 

6.Dane osobowe Uczestników konkursu (imię, nazwisko i wizerunek) oraz ich prace konkursowe,
mogą zostać przekazane lokalnym mediom w celach, o których mowa w pkt. 5. Dotyczy to również
przekazywania  Podmiotom świadczącym usługi  hostingowe (www, e-mail)  a  także  Podmiotom
znajdującym się poza EOG, posiadającym certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności.
(Dotyczy portalu Facebook oraz Youtube).

7.Dane przechowywane będą bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody. 

8.Każdemu  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  jego  danych  osobowych,  ich
sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania,  a  także  prawo do wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym jest  Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych

9.Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,     
w tym również profilowaniu. 

10.Uczestnik Konkursu zapewnia, że: 
a)  zwalnia  Organizatora  od  wszelkiej  odpowiedzialności  z  tytułu  roszczeń  osób  trzecich,
dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich,
praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby
którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe, b)w przypadku naruszenia praw
autorskich,  majątkowych,  bądź  związanych  z  ochroną  wizerunku  osób  trzecich,  Uczestnik
Konkursu  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  popełniony  czyn  i  zobowiązuje  się  do
zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. 

11.Prawa autorskie  do nagrań  pozostają  przy ich twórcach.  Z chwilą  doręczenia  nagrań  (pracy
konkursowej) Organizatorowi, Organizator nabywa (uzyskuje) licencję niewyłączną upoważniającą
Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej
na  następujących  polach  eksploatacji:  a)publiczne  udostępnianie,  wystawienie,  wyświetlenie,
odtworzenie,  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  dostęp  w  miejscu  i  czasie  przez  siebie
wybranym, b)wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację dowolną techniką,
c)tworzenie,  przechowywanie  i  użytkowanie  kopii  zapasowych,  d)publikację  za  pośrednictwem
dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci internetowej (w szczególności
na stronach internetowych organizatora,  w tym na portalach społecznościowych) oraz w formie
drukowanej, e)wprowadzenie do obrotu oryginałów nagrań (jeśli takie zostały przekazane) wraz z
ich  opracowaniem  albo  egzemplarzy,  na  których  nagranie  utrwalono,  w  tym  udostępnianie,
użyczanie  lub  najmowanie  oryginału  lub  egzemplarzy,  f)rozpowszechnianie  w  prasie,  w  sieci
telewizyjnej,  w sieci  internetowej,  na  plakatach  wielkoformatowych  oraz  we wszelkich  innych
formach promocji lub reklamy, g)modyfikowanie nagrań w całości lub w części oraz dokonywanie
ich  opracowań  w  całości  lub  części,  h)swobodne  używanie  i  korzystanie  z  nagrań  oraz  ich



pojedynczych  elementów  w  zakresie  reklamy  i  promocji  dokonywane  przez  Organizatora,
i)Uczestnicy zezwalają Organizatorowi na korzystanie z opracowań nagrań. 

12.Uczestnikowi  nie  przysługuje  odrębne  wynagrodzenie  za  korzystanie  z  nagrań  na
którymkolwiek odrębnym polu eksploatacji.

13.Nadsyłając nagranie, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne
naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które
zostały  zawarte  w  przesłanych  nagraniach.  W  przypadku  sporów  w  zakresie  ww.  praw  osób
trzecich,  uczestnik  zwalnia  Organizatora  z  wszelkiej  odpowiedzialności  i  oświadcza,  że  ponosi
pełną  odpowiedzialność  odszkodowawczą  za  naruszenia  praw  osób  trzecich  zarówno  wobec
Organizatora jak i  ww. osób trzecich.  Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne
i faktyczne celem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich. 

14.Autor zgłoszonego nagrania do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym twórcą oraz przysługują
mu wyłączne i nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do nadesłanych nagrań i prace
te  nie  naruszają  jakichkolwiek  dóbr  osobistych  i  materialnych  osób  trzecich,  oraz  że  posiada
wszelkie  niezbędne  nieodwołalne  zgody  ewentualnych  osób  uwidocznionych  na  pracach
konkursowych na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na ich wykorzystanie przez
Organizatora.

V. Postanowienia końcowe.

1.  Zgłoszenie  do  udziału  w  konkursie  ma  charakter  bezpłatny  i  dobrowolny,  oznacza
zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.

3. W przypadku naruszeń regulaminu prosimy o kontakt: zawody@osirgoldap.pl .Konkurs nie jest
w  żaden  sposób  organizowany,  wspierany,administrowany  ani  finansowany  przez  portal
www.facebook.com.
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