
Regulamin konkursu Ferie na TIK TOKU dla dzieci i młodzieży 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury filia Warszów. Konkurs 

organizowany jest w ramach Kreatywnych Ferii Zimowych 2023. 

Osoby odpowiedzialne: Magdalena Tereszko, Natalia Białkowska. 

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania tworzeniem krótkich filmów 

o określonej tematyce propagującej pozytywne zachowania oraz zdrowy tryb życia. 

2. Temat konkursu brzmi Ferie na Tik Tok’u. 

Uczestników konkursu chcemy zachęcić do indywidualnego i twórczego tworzenia 

przekazu w postaci krótkich filmów. Codziennie o godzinie 10.00 w dniach od 13.02 

do 23.02.2023 r na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury na facebook’owym 

fanpage’u, oraz tik toku (@mdk_swinoujscie) prezentowane będzie hasło na dany 

dzień. 

3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkoły podstawowej wraz z rodzicem lub inną 

osobą z pokrewieństwa (rodzeństwo, dziadkowie, wujek, ciocia). 

4. Uczestnik konkursu ma przedstawić film na temat, który codziennie będzie 

publikowany na stronie internetowej MDK. Czas trwania nie może przekraczać 30 

sekund. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie co najmniej 5 filmów 

zgodnie z codziennym hasłem. 

5. Wymagany jest dokładny opis kto wykonał filmik wraz z nr. telefonu. 

6. Pracę konkursową należy wysłać codziennie do godziny 14.00. Zgłoszenie prac na 

konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na 

nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.)  oraz przeniesienie 

praw autorskich w całości na rzecz Miejskiego Domu Kultury. 

7. Do oceny złożonych prac zostanie powołane jury.  

8. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzców  prac nastąpi 24 lutego 2023r. 

Zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe oraz dwa wyróżnienia.  

9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną 

zdyskwalifikowane. 

10. Postanowienia końcowe: 

a. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub przerwania Konkursu, 

zmiany wszelkich dat, o  których mowa w niniejszym Regulaminie, jak 

również prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym zakresie 

i według uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu Organizator poda do 

publicznej wiadomości poprzez publikację zmienionego Regulaminu na stronie 

www.mdk.swinoujscie.pl. 

b. Wszelkie decyzje Organizatora oraz Jury Konkursu są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

c. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator 

w porozumieniu z  Jury. 



d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, 

z których korzystać będą zgłaszający lub uczestnicy konkursu. 

e. Do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy 

polskiego prawa (m.in. kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych) oraz właściwość (jurysdykcję) sądów polskich. 


