
Regulamin konkursu na wykonanie filmu 

„30-LECIE ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA – ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS” 

 
 

I. ORGANIZATOR ORAZ CZAS TRWANIA KONKURSU  
 

1. Organizatorem konkursu jest ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie 
(29-100 Włoszczowa), adres: ul. Jędrzejowska 79 c, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, 
wysokość kapitału zakładowego 12 362 008,83 zł. – kapitał opłacony w całości, 
NIP 6561494014, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem". 

2. Konkurs, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem” jest organizowany 
pod nazwą „30-lecie ZPUE Spółka Akcyjna – zmieniamy się dla Was” i polega na 
nagraniu filmu inspirowanego wydarzeniem jakim jest jubileusz trzydziestolecia 
działalności Organizatora. 

3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej  www.zpue.pl  
należącej do Organizatora oraz portalu YouTube.  

4. Konkurs ma na celu wyłonienie twórców filmów najlepszych, najciekawszych,  
najbardziej oryginalnych oraz najlepiej interpretujących motyw przewodni:  
„30-lecie ZPUE Spółka Akcyjna – zmieniamy się dla Was”. 

5. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem” wchodzi w życie z dniem 
rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Każdy  
z uczestników przystępując do konkursu wyraża zgodę na postanowienia 
Regulaminu i zobowiązuje się do niego stosować. 

6. Konkurs rozpoczyna się 07.03.2018 roku, a kończy 20.04.2018 roku.  
7. Termin zgłoszenia prac konkursowych upływa w dniu 16.04.2018 roku. 
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.04.2018 roku. 
 
II. UCZESTNICY KONKURU  

 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem 

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz posiadającą własny kanał. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zwane są dalej „Uczestnikami” 
bądź „Uczestnikami Konkursu”.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury i ich rodziny oraz 
pracownicy Organizatora, których obowiązki służbowe są podobnego typu jak 
wykonanie  pracy konkursowej.  
 

III. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy uzupełnić swoje dane, poprzez wypełnienie 
wszystkich wymaganych przez Organizatora pól formularza rejestracyjnego 
znajdującego się na stronie www.zpue.pl zawierającego: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, numer tel. kontaktowego, datę urodzenia, oświadczenie o 
zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz link do  Pracy 
konkursowej zamieszczonej na portalu YouTube w formie niepublicznego wideo. 

http://www.zpue.pl/
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2. Wypełniając formularz rejestracyjny i przystępując do Konkursu na zasadach 
wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, że: 
 
a) przysługują mu wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do 

nadesłanej Pracy konkursowej; 
b) posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu Pracy konkursowej 

(modeli, modelek itd.) na publiczne udostępnienie ich wizerunku oraz 
publiczną ekspozycję;   

c) zgłoszona do Konkursu Praca konkursowa jest wynikiem oryginalnej 
twórczości i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw 
majątkowych i osobistych a w razie gdyby, mimo zachowania należytej 
staranności, do takiego naruszenia doszło, zwalnia Organizatora od 
odpowiedzialności za takie naruszenie; 

d) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani 
czasowo licencji na wypadek ewentualnego publicznego udostępniania filmu 
przez Organizatora na stronie www.zpue.pl oraz na stronie na Facebook’u 
prowadzonej przez Organizatora, na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, 
jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia filmu i 
realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci 
komputerowych, Internetu , wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie filmu 
każdą techniką, a także na przekazanie filmu w celu oceny przez Jury zgodnie 
z punktem V niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na swoje 
potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową; 

e) z chwilą otrzymania nagrody bądź wyróżnienia Organizator nabywa 
nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego bądź 
wyróżnionego filmu, w tym prawa zależne, na polach eksploatacji 
umożliwiających Organizatorowi bez ograniczeń terytorialnych  
i czasowych wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, utrwalanie 
 i zwielokrotnianie każdą techniką, publikowanie, w tym w szczególności  
w sieciach komputerowych, Internecie, Intranecie, TV, publiczne wykonania, 
wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz przygotowanie na swoje 
potrzeby obróbki redakcyjnej i komputerowej mającej na celu umieszczenie 
filmu w materiałach promocyjnych i marketingowych Organizatora; 

f) wyraża zgodę na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejscowości 
zamieszkania w materiałach promocyjnych, marketingowych Organizatora 
umieszczonych w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, 
Intranecie, TV w związku z Konkursem, w tym w szczególności w materiałach 
publikujących nagrodzoną bądź wyróżnioną Pracę konkursową; 

3. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa 
powyżej okazało się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym Uczestnik, w 
przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą 
odpowiedzialność.  

 
IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ WYMAGANIA STAWIANE PRACY 
KONKURSOWEJ 
 

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące wymagania: Rozdzielczość: 
min. FullHD – 1920x1080px  (25 lub 50 fps), kontener: MP4, kodowanie video: 
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H.264 lub kompatybilne (CBR min 17Mb/s), kodowanie audio: ACC (min. 128 
kb/s, próbkowanie 44,1 kHz) 

2. Praca konkursowa powinna zawierać hasło Konkursu „30-lecie ZPUE Spółka 
Akcyjna – zmieniamy się dla Was”. 

3. Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę konkursową. 
4. Maksymalny czas trwania – 180 sekund. 

 
V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 
 

1. O wyborze laureatów decyduje powołane przez Organizatora Jury konkursu  
w następującym składzie: Agnieszka Całko, Barbara Winiarska, Paulina 
Szewczyk, Marcin Piasecki. 

2. Po zgłoszeniu Pracy konkursowej Jury dokona oceny zgodności Pracy 
konkursowej z wymogami określonymi w Regulaminie oraz wezwie Uczestnika  
do nadesłania Pracy konkursowej w formie online na adres e-mail: 
barbara.winiarska@zpue.pl bądź dostarczenia do siedziby Organizatora na 
odpowiednim nośniku.  

3. Otrzymanie przez Organizatora Pracy konkursowej w sposób określony w pkt 2 
jest niezbędne dla dalszego udziału Uczestnika w konkursie. 

4. Prace konkursowe nadesłane bądź dostarczone do siedziby Organizatora, 
zostaną dokładnie sprawdzone i porównane z pracą znajdującą się w linku 
formularza rejestracyjnego. 

5. Praca konkursowa, która w sposób pomyślny przejdzie weryfikację Jury, o której 
mowa w pkt 4 oraz spełniająca wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie 
zostanie zakwalifikowana do Konkursu. Praca konkursowa nie spełniająca tych 
wymogów bądź Praca konkursowa, która nie zostanie przekazana 
Organizatorowi w sposób określony w pkt 2, zostanie wykluczona z Konkursu. 

6. O wykluczeniu Pracy konkursowej decyduje Jury konkursu. Prace konkursowe 
sprzeczne z przepisami prawa, naruszające prawa osób trzecich, w tym  
w szczególności dobra osobiste osób trzecich, a także ogólnie przyjęte normy 
obyczajowe, w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za 
wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, 
przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające 
prawo do prywatności, zawierające materiały chronione prawami wyłącznymi 
bez zgody uprawnionych lub z innych względów powodujące niemożność 
publicznej prezentacji i rozpowszechniania zostaną wykluczone z udziału  
w Konkursie. Z uczestnictwa w Konkursie zostaną wykluczone również Prace 
konkursowe opatrzone znakami, cyframi (np. daty).  

7. O wykluczeniu Pracy konkursowej autor zostanie niezwłocznie powiadomiony.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia Pracy konkursowej na 

stronie www.zpue.pl oraz na stronie na Facebook’u  należącej do Organizatora po 
dokonaniu oceny zgodności Pracy konkursowej z wymogami określonymi w 
Regulaminie.  
 

VI. NAGRODY 
 

1. Spośród nadesłanych Prac konkursowych Jury przyzna następującą nagrodę 
główną:  
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dron – DJI Mavic Pro, 12,4 Mpix, zasieg 4000 m, czas pracy 27 min., rozdzielność: 4K, 
2160p, do 30 fps, 2.7K, 1520p, do 30 fps, glonass, gps o wartości rynkowej cztery 
tysiące, sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych oraz nagrodę pieniężną w kwocie 
czterysta pięćdziesiąt złotych 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania następujących wyróżnień: 
 
I wyróżnienie– Gimbal ręczny FeiyuTech a2000 do aparatów VDSLR  o wartości 
rynkowej tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych oraz nagrodę pieniężną w 
kwocie sto osiemdziesiąt złotych. 
II wyróżnienie - kamer GoPro HERO5 Black o wartości rynkowej tysiąc trzysta 
czterdzieści dziewięć złotych oraz nagrodę pieniężną w kwocie sto czterdziestu złotych.  
 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej lub 
wyróżnień.  

4. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród Konkursu. W każdym 
przypadku będą to nagrody o wartości nie mniejszej do wartości nagród 
wskazanych w punkcie VI. 1 powyżej.   

5. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu na stronie internetowej 
www.zpue.pl oraz stronie na Facebook’u prowadzonej przez Organizatora na co 
Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.   

6. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 
Uczestników Konkursu, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia 
roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

7. Zwycięzca Konkursu otrzyma od Organizatora nagrody po uprzednim 
wypełnieniu oświadczenia że nie jest osobą, o których mowa w Rozdziale II pkt 2 
Regulaminu i po przekazaniu Organizatorowi kwoty należnego podatku 
dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody stosownie do wymogów 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda dla Zwycięzcy 
Konkursu zostanie dostarczona przesyłką kurierską na wskazany przez 
Uczestnika adres. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie 
protokołu odbioru nagrody.  

8. Za wygraną nagrodę rzeczową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani 
rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagród na 
inna osobę.  

9. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranych nagród. W takiej sytuacji 
nagroda przechodzi na własność Organizatora.  

10. Nagrody nie odebrane do dnia 18.05.2018 r. przepadają i przechodzą na 
własność Organizatora.   

 
 
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne,  
w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które 
mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach 
dotyczących praw Uczestników do korzystania z adresów e-mailowych.  
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane  
w formularzu rejestracyjnym, w szczególności za zmianę danych osobowych lub 
adresu e-mail, uniemożliwiające odszukanie Uczestnika lub wręczenie nagrody. 

4. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń 
wynikających z tytułu naruszenia przez Uczestnika praw autorskich lub innych 
praw osobistych, Uczestnik zobowiązany będzie do naprawienia Organizatorowi 
konkursu wszelkich szkód oraz zwrotu wszelkich poniesionych kosztów. 

 
VIII. REKLAMACJE  
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy 
winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż  
w terminie do dnia 20.04.2018 roku.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana 
listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w pkt I.1. niniejszego 
Regulaminu, z dopiskiem „30-lecie ZPUE Spółka Akcyjna – zmieniamy się dla 
Was” . 

3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
reklamacji. 

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 
stronie internetowej www.zpue.pl. 

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego.  

3. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez 
Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem, oraz 
rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Uczestnikom Konkursu 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub 
żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, 
który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych 
osobowych (Dz. z 1997 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Podanie danych jest 
dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.  

4. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani 
żadną inną formą w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z 40 z późn. zm.). 

5. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator poprzez 
przedstawiciela: Barbara Winiarska, barbara.winiarska@zpue.pl, mob. 515-116-
274. 
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