
 

 

Konkurs Filmwebu Powiększenie 

od 12 lipca 2019 do 25 sierpnia 2019 

Regulamin Konkursu 

A. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą 9. Konkurs Filmwebu „Powiększenie” („Konkurs”) 

jest Filmweb Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44, 02-672, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

KRS 0000055432, o kapitale zakładowym 50 000,00  zł; NIP 521-31-69-346 

(„Organizator”). Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 kodeksu 

cywilnego. 

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz 

obowiązujących przepisów prawa. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział 

Uczestnik oświadcza, że zapoznał i podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu 

Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 

4. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie 

odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu. Organizator jest również przyrzekającym 

i wydającym nagrody w Konkursie. 

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

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 

formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 09, poz. 1540). 

 

B. Czas trwania Konkursu 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w sieci Internet na stronach portalu 

Filmweb.pl  w dniach od 12 lipca 2019 do 25 sierpnia 2019, do godziny 24:00 („Czas trwania 

Konkursu”). 

C. Komisja Konkursowa 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w 

celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia 

Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”). 



 

 

2. W skład Komisji Konkursowej wejdzie jeden przedstawiciel Organizatora oraz trzech 

ekspertów w szeroko rozumianej dziedzinie kinematografii. Członkowie Komisji 

Konkursowej wybiorą ze swego grona Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Decyzje 

Komisji Konkursowej podejmowane będą większością głosów, w przypadku równości 

głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są 

ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

D. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa 

określone w niniejszym Regulaminie i nie podlegają wykluczeniu stosownie do 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne które w dniu 

ogłoszenia konkursu nie przekroczyły wieku 30 lat, mające pełną zdolność do czynności 

prawnych, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego 

(„Uczestnicy”). 

3. Z udziału w Konkursie  wykluczeni są pracownicy Organizatora, w tym pracownicy 

tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora, oraz innych podmiotów współpracujących 

z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za 

osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, 

wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia 

oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu. 

4. Z udziału w Konkursie wykluczone są osoby, które w dniu ogłoszenia Konkursu 

przekroczyły wiek 30 lat. 

 

5. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu, Uczestnik 

zostanie usunięty z dalszego udziału w Konkursie.  

 

E. Zasady Konkursu 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, a tym samym aby zostać Uczestnikiem Konkursu 

(„Uczestnik”) należy  w czasie trwania Konkursu, spełnić łącznie następujące warunki: 

 a. zaakceptować postanowienia Regulaminu, 

 b. wykonać osobiście „Pracę Konkursową”  składającą się z recenzji filmu bądź serialu oraz 

tekstu publicystycznego (artykułu, felietonu bądź eseju), związanego z recenzowanym 

filmem bądź serialem, przy czym recenzja nie może przekraczać 4 tysięcy znaków (wraz 

ze spacjami), zaś artykuł – 16 tysięcy znaków (wraz ze spacjami). Pracę należy przesłać 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konkurs@filmweb.pl do 25 

sierpnia 2019 do godziny 24:00. 
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 c. podać swoje dane, niezbędne do skontaktowania się Organizatora z Uczestnikiem, tj. 

adres e-mail oraz telefon kontaktowy. 

2. Jeden Uczestnik może nadesłać tylko jedną Pracę Konkursową. 

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do odrzucania Prac konkursowych 

o jakości nie pozwalającej na ich dopuszczenie do Konkursu lub nie spełniających 

wymagań opisanych w Regulaminie, w tym między innymi Prac konkursowych 

zawierających treści obraźliwe, wulgarne i nieprzyzwoite, obrażające uczucia religijne, 

obyczajowe i narodowe, naruszające obowiązujące normy prawne (w szczególności 

naruszające prawa autorskie), moralne i propagujące przemoc itp. 

4. Komisja Konkursowa jest uprawniona na każdym etapie prowadzenia Konkursu, do 

wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że 

Uczestnik naruszył jakąkolwiek z zasad udziału w Konkursie określoną w niniejszym 

Regulaminie. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy informacja o naruszeniu zostanie 

przekazana Komisji Konkursowej, po powiadomieniu Uczestnika o przyznaniu Nagrody lub 

też ogłoszeniu wyników Konkursu. W takim wypadku ewentualne prawo Uczestnika do 

Nagrody wygasa. 

F. Nagrody oraz sposób ich przyznawania 

1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody pieniężne: 

 a. Pierwsza nagroda pieniężna iw wysokości 3000 zł PLN plus Dodatkowa nagroda 

pieniężna zgodnie z punktem H Regulaminu za najlepszą pod względem 

merytorycznym i literackim, w ocenie Komisji Konkursowej Pracę konkursową.  

 b. Dwa wyróżnienia pieniężna w wysokości  1000 PLN plus Dodatkowa nagroda pieniężna 

zgodnie z punktem H Regulaminu za Prace konkursowe, które w ocenie Komisji 

Konkursowej pozytywnie wyróżniają się pod względem merytorycznym i literackim 

zwane w treści Regulaminu i „Nagrodami”. 

2. Fundatorem Nagród jest Organizator. 

 

G. Zasady przyznawania nagród w ramach Konkursu 

1. Komisja Konkursowa do dnia 15 września 2019 do godz. 24:00. wybierze najlepszą w 

ocenie Komisji Pracę konkursową pod względem merytorycznym i literackim, oraz dwie 

Prace konkursowe wyróżniające się pod kątem literackim i merytorycznym.     

2. Każdemu z Uczestników będącemu autorem jednej z wybranych w trybie określonym w 

ust. 1 powyżej Prac konkursowych („Laureat”), zostanie przyznana Nagroda, zgodnie z 

zasadami określonymi w poszczególnych ustępach. 



 

 

3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne świadczenia pieniężne lub rzeczowe. 

H. Podatek 

1. Do Nagród, jeśli ich wartości przekroczy kwotę zwolnioną z podatku dochodowego, 

zostanie przyznana przez Fundatora. Dodatkowa nagroda pieniężna o równowartości 

podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz.  361.) jaki Laureat jest 

zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej 

w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu i zostanie 

odprowadzona przez Fundatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi na 

konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego. W celu realizacji przez  Fundatora 

określonego w zdaniu poprzednim zobowiązania, Laureat prześle, w terminie do 14 dni 

od dnia powiadomienia go o przyznaniu Nagrody, dane niezbędne do sporządzenia 

deklaracji podatkowej (imię, nazwisko, adres zameldowania, numer i seria dowodu 

osobistego, nr PESEL, nr NIP). Wskazana w zdaniu poprzednim nagroda pieniężna zostanie 

potrącona przez  Fundatora przed wydaniem danej Nagrody Laureatowi, tj. przed 

dokonaniem przelewu danej Nagrody na konto bankowe Laureata. 

I. Odbiór Nagród 

1. Fundator w terminie do 3 dni roboczych od daty przyznania Nagrody wyśle Laureatowi 

każdej z Nagród powiadomienie o przyznanej Nagrodzie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres email podany w zgłoszeniu. 

2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Uczestnika,  Fundatorowi w ciągu 

3 dni od dnia wysłania przez Fundatora, określonego w ust. 1 powyżej powiadomienia, 

informacji niezbędnych do jej przekazania, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, 

adresu zamieszkania, numeru konta bankowego, na które ma być przelana Nagroda, nr 

PESEL lub innego numeru na podstawie którego możliwa będzie weryfikacja danych 

Laureata z właściwym dokumentem tożsamości (do wglądu). Fundator zobowiązują się do 

wykorzystania tych danych wyłącznie w celu przekazania nagród Laureatom. 

3. W przypadku nie przekazania przez Uczestnika w terminie i na zasadach określonych w 

punkcie 2 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa 

albo Komisja Konkursowa wybierze spośród Uczestników kolejnego Laureata. 

4. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Fundatora za pośrednictwem banku  na numer 

konta zawarty w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie, w 

terminie do 31 dni roboczych od dnia otrzymania przez Fundatora danych adresowych. 

Potwierdzenie dokonania przelewu Nagrody przez Fundatora zastępuje Protokół Odbioru 

Nagrody i stanowi dowód wydania danej Nagrody. Za datę wydania danej Nagrody 

przyjmuje się dzień, w którym  następuje obciążenie rachunku bankowego Fundatora 

kwotą Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna stanowiąca równowartość podatku, o 



 

 

której mowa w treści punktu H Regulaminu, zostanie potrącona przez Fundatora przed 

dokonaniem przelewu Nagrody na konto bankowe Laureata. 

5. Odmowa przyjęcia Nagrody, niedostarczenie Nagrody z przyczyn leżących po stronie 

Laureata, a w szczególności: wskutek podania nieprawidłowych danych, niepełnych 

danych, lub nieodebranie Nagrody w terminie, oznacza utratę prawa do Nagrody. 

Własność takich Nagród nie przechodzi na Laureata. 

6. Laureat nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

7. Za wydanie nagród odpowiada Fundator. 

J. Prawa autorskie 

1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, 

które wcześniej nie były nagradzane ani w jakikolwiek sposób wykorzystywane i 

publikowane. 

2. Uczestnik zgłaszając Pracę konkursową oświadcza, że przysługują mu pełne prawa 

autorskie osobiste i majątkowe do tej Pracy konkursowej i przyjmuje na siebie pełną 

odpowiedzialność prawną z tego tytułu.  

3. Uczestnik, zgłaszając Pracę konkursową zezwala na wykonywanie przez Organizatora 

zależnego prawa autorskiego bez uprzedniej zgody Uczestnika oraz udziela 

Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej 

licencji do korzystania z przesłanego utworu – Pracy konkursowej, w zakresie promocji i 

reklamy Konkursu, Organizatora, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Konkursie 

oraz dla potrzeb prawidłowej realizacji Konkursu, w zakresie określonych w ust. 4 poniżej 

pól eksploatacji. Uczestnik wyraża zgodę, aby Praca konkursowa, była upubliczniana w 

miejscach, w których Organizator ją udostępnią według swego uznania. 

4. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z datą przekazania danemu Laureatowi 

Nagrody, na Organizatora przechodzą wszelkie prawa do stworzonego przez niego 

Zadania Konkursowego, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz prawa 

zależne, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy konkursowej - wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy Pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 

w szczególności utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (FDD, 

HDD, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne) 

i przepisanie utrwalenia na inną technikę, rodzaj zapisu; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę 

konkursową utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terenie RP i poza 



 

 

granicami RP, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; 

wymiana nośników na których ją utrwalono; wprowadzanie i przetwarzanie 

w pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci 

multimedialnych oraz sieci teleinformatycznych umożliwiających 

zwielokrotnianie Pracy konkursowej w pamięci telefonów komórkowych 

i odtwarzanie jej za pomocą tych telefonów; wprowadzanie i przetwarzanie 

w sieci Internet, w tym w szczególności uploading i downloadning 

c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz 

nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy 

konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym. 

d. nadawanie za pomocą wizji i fonii przez stację naziemną, za pośrednictwem 

satelity, w sieciach kablowych lub organizacji radiowych i telewizyjnych, 

e. retransmisja, 

f. reprodukcja trwała tj. wielokrotne, nieograniczone w czasie wykorzystywanie, 

g. swobodne używanie i korzystanie z Pracy konkursowej oraz jej pojedynczych 

elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczania towarów, 

dokonywanie przez Organizatora oraz podmioty pozostające z nimi w 

związkach kapitałowych, personalnych, gospodarczych, 

h. modyfikowanie Pracy konkursowej w całości lub części oraz dokonywanie jej 

opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, 

jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych jej elementów lub całości. 

5. Wydanie nagród Laureatom, zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności 

intelektualnej. 

      K. Dane osobowe 

1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych 

osobowych zamieszczonych w ramach swojego konta w serwisie Filmweb.pl oraz 

podanych w trakcie trwania Konkursu, w celu realizacji Konkursu w szczególności 

wyłonienia Zwycięzcy, przesłania lub realizacji Nagród. Podanie nieprawdziwych danych 

jest okolicznością dyskwalifikującą Zwycięzcę z udziału w Konkursie. 

2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych 

(dostępnych publicznie na profilu jego konta na Instagramie, Facebooku) na oficjalnych 

profilach Organizatora i Fundatora w tych serwisach społecznościowych w celu 

informowania o przebiegu Konkursu w trakcie jego trwania. 

3. Uczestnik wyrażając zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, przekazuje lub 

udostępnia je Organizatorowi i zgadza się na ich umieszczenie w bazie danych 

Organizatora jak również na ich gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora, dla 

potrzeb przeprowadzenia Konkursu, wydania lub realizacji Nagród i wypełnienia 

obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 



 

 

Podanie lub udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a Uczestnikowi 

przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania i żądanie ich 

usunięcia. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim obejmują następujące dane 

Uczestnika: nick, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz dodatkowo w przypadku 

Zwycięzców: adres zamieszkania, nr NIP oraz nr PESEL lub numer innego dokumentu 

tożsamości, na podstawie którego możliwa będzie weryfikacja danych Zwycięzcy. Dane 

będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu – w celu jego przeprowadzenia. Po tym 

okresie będą pozostawały w bazie danych Organizatora w celu wywiązania się z 

obowiązków ustawowych (podatkowych). Po upłynięciu w/w okresu, dane zostaną 

usunięte z bazy danych Organizatora. 

4. Administratorem danych osobowych określonych wyżej jest Organizator. Dane osobowe 

Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002r Nr.101, poz. 926 z późn. zm) 

wyłącznie do celów określonych w punkcie K.2. Administrator będzie uprawniony do 

powierzenia przetwarzania danych osobowych Uczestników lub Zwycięzców Konkursu 

osobom trzecim w szczególności lub osobom realizującym Nagrody. 

5. Uczestnik wyraża również zgodę na przesyłanie przez Organizatora za pośrednictwem 

poczty elektronicznej informacji dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród 

lub wypełnienia obowiązków podatkowych. 

6. Niezależnie od powyższego Zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

lub Fundatora swoich danych osobowych poprzez umieszczenie, rozpowszechnianie lub 

publikację informacji o danym Zwycięzcy w szczególności jego imienia i nazwiska, w 

ramach stron serwisu Filmweb.pl, w kontekście dotyczącym Konkursu w tym w ramach 

publikacji wyników Konkursu przez okres jego trwania. 

7. Niezależnie od powyższego Laureat wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundatora 

(niezależnie od tego, której Nagrody jest Laureatem) swoich danych osobowych poprzez 

umieszczenie, rozpowszechnianie lub publikację informacji o Laureacie Konkursu w 

szczególności ich imienia i nazwiska, w ramach ogłoszenia wyników Konkursu lub w 

ramach publikacji informacji o wynikach Konkursu lub jego przeprowadzeniu w mediach 

współpracujących z Organizatorem lub do nich należących.  

 

L. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności 

dotyczące sposobu przyznawania Nagród, mogą być zgłaszane przez Uczestników przez 

cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

konkursu. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać za pośrednictwem Poczty 

Polskiej, listem poleconym na adres: Filmweb Sp. z o.o., ul. ul. Domaniewska 44 02-672 

Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja 9. Konkursu  Filmwebu Powiększenie”. 

2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 



 

 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni roboczych od ich otrzymania przez 

Komisję Konkursową. 

4. Reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, adres email, dokładny adres zamieszkania 

składającego reklamację oraz opis podstaw reklamacji. Reklamacje nie zawierające 

powyższych danych nie będą rozpatrywane. 

Ł. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik jest odpowiedzialny  za podanie nieprawidłowych danych w szczególności za 

nieprawidłowe lub niepełne dane osobowe uniemożliwiające odszukanie Uczestnika, 

któremu przyznano Nagrodę i jej przelanie na odpowiednie konto bankowe. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

prawa polskiego. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

Regulaminu Konkursu 

4. Oficjalna i wiążąca wersja Regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora 

oraz  na stronie internetowej www.filmweb.pl 


