
Komunikat Organizatora z dnia 28.08.2017 

Regulamin ulega zmianom w §3 pkt. 5-6 na korzyść uczestników konkursu. Istotą zmian jest 

zachowanie przez uczestników wszelkich praw do nadesłanych filmików a przekazanie 

Organizatorowi jedynie licencji na ich wykorzystanie w filmie o Andrzeju Małkowskim. 

 

  Regulamin konkursu 

„A dlaczego harce?” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „A dlaczego harce?” [dalej: Konkurs] jest Business 

Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ulicy 1 Maja 88, NIP: 634-012-87-36 

[dalej: Organizator]. 

2. Konkurs prowadzony jest w ramach projektu nakręcenia filmu dokumentalnego o Andrzeju 

Małkowskim, "pierwszym skaucie polskim". 

3. Konkurs trwa od 1.07.2015 do 10.11.2017 

3.1. Termin nadsyłania filmów: 15.09.2017 roku, godz. 23:59 

3.2. Termin ogłoszenia finalistów: 16.10.2017 

3.3. Termin ogłoszenia zwycięzców: 10.11.2017 

4. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem portalu społecznościowego 

Facebook.com/Film dokumentalny o Andrzeju Małkowskim (@filmomalkowskim). 

5. Regulamin Konkursu i załączniki do niego publikowane są na stronie Organizatora 

www.buscon.pl/csr. 

6. Niniejszy Regulamin [dalej: Regulamin] jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, 

reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz 

Uczestników. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin,  a wszelkie 

publikowane materiały promocyjno – reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.  

7. Zadaniem konkursowym jest stworzenie filmu  maksymalnie 5-cio minutowego w jednej z 

czterech kategorii: 

6.1. Harcerze w akcji - przygoda 

6.2. Harcerskie klimaty - więzi przyjaźni 

6.3. Co w byciu harcerzem / harcerką jest dla mnie ważne i dlaczego?  

Należy przeprowadzić wywiad(y) z harcerkami / harcerzami (najlepiej w mundurach, ale 

niekoniecznie).  



6.4. Oleńka i Andrzej - należy wspólnie z przyjaciółmi nagrać scenę z życia Olgi i Andrzeja 

Małkowskich.  

8. Podczas oceny jury będzie brać pod uwagę kreatywność, piękno, oryginalność przekazu i 

związek z kategoriami. 

9. Każdy uczestnik może zgłosić maks. 2 filmy w każdej kategorii. 

10. Organizator dopuszcza do udziału w konkursie filmy z lat 2012-2017. 

11. Nagrody 

11.1. Łączna pula nagród w konkursie wynosi  5.000 zł. W każdej kategorii można otrzymać 

nagrody: I miejsce - 700 zł, II miejsce - 400 zł, III miejsce - 150 zł. 

11.2. W przypadku dużej różnicy w jakości artystycznej nadesłanych filmów JURY konkursu 

może zmienić proporcje przyznanych nagród między poszczególnymi kategoriami. 

11.3. Jeden uczestnik może zdobyć nagrody w kilku kategoriach równocześnie. 

11.5. Nagrody zostaną wręczone osobiście lub przesłane przelewem elektronicznym na 

wskazany numer konta bankowego.  

11.6. Fundatorem nagród jest Organizator. 

§2 

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w 

całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

3. Warunki udziału w Konkursie: 

3.1. Uczestnik powinien mieć  pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie 

lub ukończone 18 lat, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.  

3.2. Uczestnik musi być członkiem dowolnej organizacji harcerskiej. 

3.3. Uczestnik powinien przesłać elektronicznie ZGŁOSZENIE, FILM i zeskanowaną lub 

sfotografowaną ZGODĘ RODZICÓW/opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich. Organizator 

może zażądać przesłania zgody rodziców/opiekunów prawnych w wersji papierowej. 

4. Parametry filmu. 

4.1. Film może być nakręcony dowolnym urządzeniem: telefonem komórkowym, aparatem 

fotograficznym lub kamerą. 



4.2. Długość filmu: maksymalnie 5 minut 

4.3. Format: MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM 

4.4. Standard wizji: 1080/i25 

4.5. Rozdzielczość obrazu: 1920x1080 pikseli 

4.6. Format obrazu: 16:9 

4.7. Jakość: HD 

5. Procedura przesyłania zgłoszenia i zgody rodziców/opiekunów (gdy konieczna). 

5.1. Formularz zgłoszenia i zgody rodziców/opiekunów prawnych stanowią załączniki nr 1 i 2 do 

niniejszego regulaminu. 

5.2. Formularze należy pobrać ze strony www.buscon.pl/csr, wydrukować, wypełnić, 

własnoręcznie podpisać lub uzyskać podpisy rodziców / opiekunów prawnych, sfotografować lub 

zeskanować  i przesłać na adres konkurs@buscon.pl 

5.3. W tytule maila należy wpisać: [nazwisko]-[tytuł]-[kategoria]. 

5.4. Każde przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailem zwrotnym. 

5.5. Formularz zgłoszenia i zgodę rodzica/opiekuna prawnego można przesłać w dowolnym 

terminie, niezależnie od  przesłania filmu, nie później jednak niż w dniu 15 września 2017 r.  

6. Procedura przesyłania filmu. 

5. 1. Film należy nazwać: [nazwisko]-[tytuł]-[kategoria] 

5.2.  Gotowy film należy przesłać na serwer https://www.wetransfer.com 

5.3. W polu „Friend’s mail” należy wpisać mail konkurs@buscon.pl 

5.4. W polu „Yours mail” należy wpisać swój własny mail 

5.5. W polu” Message” należy wpisać: „Zgłoszenie na konkurs-[nazwisko i tytuł]" 

7. Przebieg konkursu. 

7.1. Ocenie podlegać  będą  filmy  nadesłane  do 15 września 2017 roku godz. 23:59. 

7.2. Spośród  nadesłanych  prac  jury,  składające  się  z 3 przedstawicieli Organizatora 

zaangażowanych w produkcję filmu o Andrzeju Małkowskim wybierze 20 najlepszych filmów, 

które przejdą do finału (po 5 w każdej kategorii). 

7.3.W przypadku dużej różnicy poziomu artystycznego nadesłanych filmów jury może zmienić 

liczbę finalistów w poszczególnych kategoriach. Jury może też dokonać zmiany podziału nagród 

pomiędzy kategoriami. 

7.4. Jury zastrzega sobie prawo do zmiany liczby finalistów. 

7.5. Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone 16.10.2017 r. na stronie 

www.buscon.pl/csr oraz na portalu społecznościowym Facebook.com/Film dokumentalny o 

Andrzeju Małkowskim. 

7.6. Spośród finalistów jury wybierze 12 zwycięzców konkursu (po 3 w każdej kategorii). 



7.7. Jury zastrzega sobie prawo do zmiany liczby zwycięzców w poszczególnych kategoriach albo 

do nie przyznania nagrody w danej kategorii.  

7.8.  Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane dnia 10.11.2017 na stronie www.buscon.pl/csr 

oraz na portalu społecznościowym Facebook.com/Film dokumentalny o Andrzeju Małkowskim. 

 

 §3  
Postanowienia końcowe 

 

1. Film musi być legalny - nie można używać w obrazie i w dźwięku materiałów, do których nie ma 

się praw, np. muzyki z filmów lub muzyki ściągniętej z internetu bez zgody autora.  

2. Film nie może zawierać treści, które powszechnie są uważane za obraźliwe, wulgarne lub godzą 

w interesy osób trzecich.  

3. Decyzje jury pozostają ostateczne. 

4. Finaliści konkursu do dnia 31.10.2017 dostarczą Organizatorowi  materiał źródłowy, bez 

montażu (może być dłuższy i nie podlega dodatkowej ocenie). Materiał źródłowy zostanie 

przesłany poprzez wetransfer zgodnie z procedurą przesyłania filmu opisaną w §2. pkt 6. 

5. Finaliści konkursu do dnia 31.10.2017 podpiszą z Organizatorem umowę  o nieodpłatnym 

udzieleniu licencji na wykorzystanie  przesłanych materiałów filmowych w filmie 

dokumentalnym o Andrzeju Małkowskim i w materiałach służących jego promocji.  

6. Każdy uczestnik z chwilą przystąpienia do konkursu udziela Organizatorowi licencji na 

nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów filmowych w filmie dokumentalnym o 

Andrzeju Małkowskim i w materiałach służących jego promocji i oświadcza że: 

6.1. akceptuje niniejszy Regulamin; 

6.2. wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  na potrzeby konkursu zgodnie 

z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.; 

6.3. udziela   Organizatorowi nieodpłatnej licencji  uprawniającej  Organizatora  do  korzystania 

przez  czas  nieoznaczony  oraz  bez  ograniczeń  terytorialnych z przesłanych filmów na 

wszystkich polach eksploatacji, jak również do nieodpłatnego przekazania licencji podmiotom 

trzecim. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji w dowolnym czasie wszystkich filmów biorących 

udział w konkursie. 

8. W przypadku wykorzystania przez Uczestnika wizerunku osób trzecich lub ich artystycznego 

wykonania, Uczestnik z chwilą przystąpienia do Konkursu oświadcza, iż uzyskał od osób, których 

dotyczy wizerunek i od artystów wykonawców zgody do wykorzystania wizerunku i 

artystycznego wykonania zarówno w Konkursie jak i w filmie dokumentalnym o Andrzeju 

Małkowskim. 

9. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku w ramach projektu nakręcenia filmu 

dokumentalnego o Andrzeju Małkowskim. 



10. Nazwiska autorów filmów, które zostaną wykorzystane w filmie dokumentalnym o Andrzeju 

Małkowskim, zostaną umieszczone w napisach końcowych filmu. 


