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REGULAMIN KONKURSU 

„Łódź OddychaMY – sfilmuj to” 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Łódź OddychaMY – sfilmuj to” (zwanego dalej 

Konkursem) jest, na zlecenie Miasta Łodzi, Progressivo Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 

(90-527) przy ul. Wólczańskiej 128/134, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- 

Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS: 0000765597, NIP: 7252285589, REGON: 382263568. 

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady na jakich odbywa się 

Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i postępowania 

reklamacyjnego. 

3. Konkurs realizowany będzie w terminie od dnia 18 października 2021 roku do dnia 10 

listopada 2021 roku. Zgłoszenia Konkursowe mogą być składane w terminie do dnia 

03 listopada 2021 roku do godziny 22:00, ogłoszenie nagrodzonych nastąpi w dniu 10 

listopada 2021 roku.  

4. Warunkiem udziału  w  Konkursie  jest  uprzednie  zapoznanie  się  przez  Uczestnika 

z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. 

 

§ 2. UCZESTNICY 

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każdy posiadający 

pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich do 

zgłoszenia należy dołączyć skan pisemnej zgody opiekuna ustawowego, a po 

ewentualnej wygranej przedłożyć Organizatorowi konkursu oryginał zgody.  

2. Zgłoszenie konkursowe powinno zostać stworzone przez Uczestnika i przesłane pod 

adres konkursoddychamy@gmail.com. Jako zgłoszenie rozumie się przesłanie 

filmu na wskazany adres oraz zgody opiekuna ustawowego, w przypadku osoby 

niepełnoletniej. 

3. Z możliwości udziału w Konkursie wyłącza się pracowników, współpracowników       i 

członków organów Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w 

przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także najbliższych członków ich rodzin tj. 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonków, rodziców małżonków i osoby 

pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 
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4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. W przypadku gdy Zgłoszenie 

Konkursowe jest stworzone przez więcej niż jednego twórcę, zgłaszający je 

współtwórca - Uczestnik wskazuje pozostałych współtwórców Zgłoszenia. Do 

współtwórców stosuje się odpowiednio wszystkie postanowienia Regulaminu 

dotyczące Uczestnika. Uczestnik akceptując Regulamin w swoim imieniu oświadcza 

równocześnie, iż jego postanowienia zaakceptowali wszyscy pozostali współtwórcy 

Zgłoszenia Konkursowego. W razie wygranej nagroda zostanie przyznana osobie 

zgłaszającej.  

 

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE 

1. Konkurs „Łódź OddychaMY– sfilmuj to” polega na nagraniu filmu promującego 

proekologiczne postawy związane z walką ze smogiem – pochodzącym z nie 

ekologicznych źródeł ogrzewania oraz komunikacyjnym. Film powinien zachęcać 

do wymiany starego pieca węglowego na przyjazne środowisku źródło ogrzewania 

lub też korzystania z ze środków komunikacji zbiorowej, roweru wpisując się tym 

samym w miejską kampanię antysmogową. Zgłoszenie konkursowego filmu 

należy dokonać w jednej z dwóch kategorii realizacyjnych – amatorskiej lub 

profesjonalnej, wskazując w zgłoszeniu kategorię właściwą.   

2. Film należy umieścić na wybranej przez autora platformie społecznościowej 

(Facebook, Tik Tok, Instagram, YouTube) z i oznaczyć go #lodzoddychamy.  

3. W filmie nie można używać słów powszechnie uważanych za wulgarne, naruszać 

praw osób trzecich oraz stosować odniesień politycznych.  

4. Podczas nagrywania należy zachować reżim sanitarny 

5. W konkursie wezmą udział tylko te filmy, które zostaną doręczone pod wskazany w 

regulaminie adres email i umieszczone najpóźniej w chwili przesłania na jednym (lub 

kilku) portalach społecznościowych wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

 

6. Uczestnik uprawniony jest do przesłania tylko jednego Zgłoszenia Konkursowego.  

 

7. Film zgłoszony do Konkursu nie może być utworem opublikowanym ani 

rozpowszechnionym na platformach społecznościowych lub w innych serwisach 

internetowych przed dniem rozpoczęcia Konkursu, tj. przed dniem 18 października 

2021r. 

 

8. Film zgłoszony do Konkursu musi spełniać następujące wymagania techniczne:  
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- Długość: max 1 minuta 

- Typ pliku: MP4, MOV (w kompresji obsługiwanej przez platformę Facebook) 

- Współczynnik proporcji: preferowana 4:5 w rozdzielczości min. 1200x1500 px lub 

9:16 w rozdzielczości 1080x1920 

- Napisy do filmu: Opcjonalne, ale zalecane 

- Dźwięk filmu: Opcjonalny, ale zalecany 

 

9. Prezentowane w  Filmie treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 

zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego 

wychowania i kultury osobistej. 

 

§ 4. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenie   Konkursowe   powinno   być   przygotowane   w   jednym   z

 określonych w regulaminie formatów . 

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien: 

a. stworzyć film odpowiadający zadaniu konkursowemu  

b. opublikować go na swoim profilu w jednej z platform społecznościowych 

(Facebook, Tik Tok, Instagram, YouTube) i oznaczyć #lodzoddychamy  

c. film wysłać pod adres: konkursoddychamy@gmail.com 

3. Dokonując zgłoszenia Uczestnik musi podać następujące dane/elementy: 

● Imię i nazwisko / FIRMA  

● adres e-mail Uczestnika 

● numer telefonu (opcjonalnie) 

● dane ew. współtwórców Zgłoszenia 

● zgodę opiekuna ustawowego w przypadku wieku poniżej 18 lat 

4. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik tym samym oświadcza że: 

- wyraża zgodę, by Organizator Konkursu przetwarzał jego dane osobowe   (imię      

i nazwisko, adres email i numer telefonu, itd.) podane przez Uczestnika podczas 

rejestracji, w celu realizacji Konkursu, 

- zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia 

- Zgłoszenie Konkursowe jest zgodne z zasadami i regulaminem platform 

społecznościowych Facebook, Tik Tok, Instagram, YouTube, w szczególności nie 

narusza praw własności intelektualnej, praw autorskich osób trzecich, przepisów 

prawa ani dobrych obyczajów. 
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- Posiada prawa autorskie majątkowe i osobiste do filmu i nie narusza praw 

autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich 

przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych 

- Posiada zgody osób występujących w filmie do udostępniania ich wizerunku  

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Za moment dokonania Zgłoszenia, uznaje się moment wpłynięcia e-maila z filmem 

pod adres konkursoddychamy@gmail.com. W ramach konkursu rozpatrywane 

będą wyłącznie zgłoszenia doręczone do dnia 03 listopada 2021 roku do 

godziny 22.00. Zgłoszenia po tej godzinie nie będą brane pod uwagę w Konkursie 

7. Po przesłaniu Zgłoszenia, Uczestnik nie ma możliwości edycji Zgłoszenia 

Konkursowego. 

 

§ 5. NAGRODY 

1. W ramach Konkursu wyłonieni zostaną dwaj laureaci nagrody głównej – jeden w 

kategorii amatorskiej i jeden w kategorii profesjonalnej. 

2. W konkursie przewidziano następujące nagrody – dwóch laureatów nagrody głównej 

otrzyma nagrodę wysokości 2000,00  (dwa tysiące) złotych. Jeden laureat w kategorii 

amatorskiej i jeden laureat w kategorii profesjonalnej. 

3. Organizator nie odpowiada za naruszenia jakiekolwiek obowiązków podatkowych 

przewidzianych przez prawa właściwe dla Uczestnika inne niż prawo  obowiązujące  

w RP. 

4. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest 

możliwe wypłacenie równowartości nagrody. 

 

§ 6. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

Zgłoszenia Konkursowe będą oceniane Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora. 

Komisja będzie się składać z minimum 4 członków. Każde Zgłoszenie oceni minimum 2 

członków Komisji. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych Zgłoszeń, uwzględniając 

w szczególności ich oryginalność i kreatywność oraz cel kampanii.  

 

§ 7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD 

1. Wybór Laureatów Konkursu zostanie ogłoszony na facebookowym profilu Miasta Łodzi 

w dniu 10 listopada 2021r.. Organizator zastrzega, iż ze szczególnie uzasadnionych 

przyczyn termin ogłoszenia wyników Konkursu może ulec przedłużeniu. Dodatkowo 

Laureat zostanie poinformowany o przyznaniu mu nagrody mailowo (na podany przez 

niego adres email). 
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2. Laureat do dnia 22 listopada 2021 r. zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi 

danych umożliwiających rozliczenie wygranej – informacje o formie przekazania 

danych i ich zakresie zostanie przekazana w treści maila, o którym jest mowa w ust. 1. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru przez Laureatów 

Konkursu Nagród z przyczyn leżących po stronie Laureatów Konkursu.  

4. W przypadku wykluczenia Laureata z Konkursu po wydaniu mu nagrody, Laureat jest 

zobowiązany do jej zwrotu, nagroda przepada i nie przechodzi na innego Uczestnika 

Konkursu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do innych Uczestników 

Konkursu z tytułu przyznania nagrody Uczestnikowi, którego Zgłoszenie zostanie 

wykluczone z powodu naruszenia warunków Regulaminu. 

 

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz nad działaniami 

Uczestników podejmowanymi w ramach Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 

warunków i zasad określonych w Regulaminie. 

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność względem Organizatora, za wszelkie szkody 

wyrządzone swoim działaniem sprzecznym z Regulaminem. Uczestnik ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za zgodność swojego Zgłoszenia z obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności braku naruszenia dóbr osobistych i praw osób 

trzecich oraz na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego zwalnia Organizatora Konkursu 

z roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przez Zgłoszenie Konkursowe 

Regulaminu lub przepisów prawa. 

4. Uczestnik nie jest uprawniony do zawarcia w Zgłoszeniu danych osobowych lub 

wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub ich zgody, chyba 

że zgoda taka zgodnie z przepisami nie jest wymagana. W przypadku zamieszczenia 

przez Uczestnika własnego wizerunku lub wizerunku osoby trzeciej, Uczestnik 

przesyłając Zgłoszenie, tym samym, wyraża nieodwołalnie zgodę na jego 

wykorzystanie przez czas nieokreślony (lub odpowiednio oświadcza, iż posiada 

nieodwołalną zgodę osoby trzeciej na wykorzystanie jej wizerunku) w Zgłoszeniu 

Konkursowym celem realizacji Konkursu łącznie z publikacją prac konkursowych w 

Internecie, lub w innej formie, ich publicznego odtwarzania, publikowania i 

rozpowszechniania w dowolnej formie. 
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5. Zgłoszenia przesłane po terminie określonym niniejszym Regulaminem lub 

naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. 

6. Organizator ma prawo  wykluczyć  Uczestnika  Konkursu  na  każdym  jego  etapie,  

w przypadku, gdy Zgłoszenie Uczestnika narusza Regulamin, jest sprzeczne z 

prawem, z dobrymi obyczajami lub narusza prawa osób trzecich, a także gdy 

Uczestnik w inny sposób narusza Regulamin lub działa w sposób nieuczciwy. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji oświadczeń Uczestnika lub 

zażądania ich przedstawienia w formie pisemnej, łącznie z oświadczeniami ew. 

współtwórców. W razie braku przedstawienia ww. oświadczeń w formie pisemnej lub 

ww. zapisu nagrania w terminie 5 dni od żądania przesłanego na adres mailowy 

Uczestnika Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem mailowo (na adres 

email podany podczas rejestracji) lub telefonicznie (na numer podany podczas 

rejestracji), w celu wyjaśnienia aktywności Uczestnika, która może zostać uznana za 

sprzeczną z Regulaminem i stanowić podstawę wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

9. W przypadku wykluczenia z Konkursu Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia 

w stosunku do Organizatora lub administratora serwisu, chyba że wykluczenie byłoby 

nieuzasadnione. Zasadność wykluczenia Uczestnik może kwestionować w trybie 

określonym w § 11 Regulaminu (postępowanie reklamacyjne). 

 

§ 9. LICENCJA 

1. Uczestnik oświadcza, że Zadanie Konkursowe wykonał samodzielnie oraz że 

przysługują mu do niego i wszystkich jego elementów wyłączne i nieograniczone 

autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste, a także iż Zgłoszenie nie 

narusza jakichkolwiek praw osób trzecich 

2. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie udziela Organizatorowi zezwolenia 

(Licencja) na korzystanie z Zadania Konkursowego oraz wszystkich jego elementów: 

a. w zakresie związanym z realizacją Konkursu, publikacją jego wyników oraz 

informacji o odbytym Konkursie, do utrwalania (na dowolnym nośniku) oraz 

zwielokrotniania (dowolną metodą), publicznej prezentacji, udostępniania 

nieograniczonej liczbie osób w Internecie i innym mediach i prezentacji Zgłoszenia 

i wyników Konkursu, 

b. w przypadku Zadań Konkursowych nagrodzonych w Konkursie nagrodą - do 

utrwalania  (na  dowolnym  nośniku)  oraz  zwielokrotniania  (dowolną   metodą   i 

w dowolnej formie), wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzania do 

obrotu, publicznej prezentacji i odtwarzania, nadawania i reemitowania przez 

stacje telewizyjne i radiowe, rozpowszechniania i udostępniania nieograniczonej 
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liczbie osób w Internecie, mediach społecznościowych oraz przez inne formy 

komunikacji, wykorzystania, wystawiania, wyświetlania, w całości lub części, 

wykorzystywania w dowolnym celu, w tym materiałach promocyjnych 

dotyczących Konkursu, a także do wykonywania praw zależnych do Zadania 

Konkursowego lub jego elementów stanowiących odrębne utwory, w tym ich 

modyfikacji (naruszenia integralności), 

3. Zezwolenie określone w ust. 2 jest nieodwołalne, niewyłączne, nieodpłatne, 

zbywalne, udzielone w zamian za możliwość udziału w Konkursie (lit. a), a także za 

uzyskania nagrody w Konkursie (lit. b) oraz udzielone bez ograniczeń ilościowych, 

czasowych    i terytorialnych. 

4. W przypadku, gdy w  wyniku  publikacji  i  wykorzystania  w  zakresie  określonym  w 

Regulaminie zgłoszonego przez Uczestnika Zadania Konkursowego dojdzie do 

naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym z tytułu 

praw autorskich, przez Organizatora lub osobę trzecią działających w zaufaniu do 

oświadczeń Uczestnika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, 

Uczestnik jest zobowiązany do pełnego pokrycia wynikającej z tego tytułu szkody 

(łącznie z zapłatą ew. zadośćuczynienia na rzecz osób których prawa zostały 

naruszone). 

 

§ 10. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Organizator. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 

niezbędnym do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o 

ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

3. Udział w Konkursie i wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu są dobrowolne, lecz 

uczestnictwo w Konkursie bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych nie jest 

możliwe. Uczestnikowi, przysługuje prawo dostępu do jego danych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania 

danych przez Organizatora danych (cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych) i żądania ich usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). Wycofanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 
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jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z Konkursu i wymaga formy 

pisemnej. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 

Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, doręczenia nagród w Konkursie oraz 

dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanej w Konkursie wygranej. 

Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 

(art. 6 ust. 1 lit a) RODO), a dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń 

wynikających z Konkursu, rozpatrywania reklamacji, zabezpieczenia informacji na 

wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – realizacja prawnie uzasadnionych 

interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. W związku z realizacją Konkursu przetwarzane będą następujące kategorie danych 

osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail, adres). Dane 

osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu i 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z jego organizacji. 

7. Organizator Konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, 

z wyłączeniem podmiotów zaangażowanych organizację Konkursu oraz w dostawę 

nagród – w niezbędnym w tym celu zakresie. Dane osobowe nie będą przekazywane 

poza teren UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

 

§ 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać Organizatorowi do dnia 10 

listopada 2021 (data nadania listu), przy czym reklamacje dostarczone do 

Organizatora po dniu 17 listopada 2021 r. nie będę rozpatrywane. 

2. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres organizatora.  

3. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak, aby możliwy 

był kontakt z nim w celu poinformowania go o wyniku postępowania reklamacyjnego. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną, powołaną przez 

Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania 

reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie 

(listownie) lub na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja 

niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do 

dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed właściwym Sądem powszechnym. 

Procedura reklamacyjna nie ogranicza uprawnień Uczestnika przewidzianych 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym jego uprawnień jako 

konsumenta, ani odpowiedzialności Organizatora wobec konsumenta. 
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§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.lodz.pl/oddychamy oraz w 

siedzibie Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, możliwość zmiany 

Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu zamieszczenia zmienionego 

Regulaminu na stronie internetowej podanej w ust. 1 (z zaznaczeniem zmienionych 

postanowień Regulaminu). 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 

formą gry przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r o grach 

hazardowych. (Dz.U. z 2016, poz. 471). 

4. Postanowienia  niniejszego  Regulaminu  podlegają  przepisom   prawa   polskiego.  

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw. 

5. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, 

nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych jego postanowień. W miejsce 

nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom 

nieważnego postanowienia. 

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 

Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Organizatora.  


