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Regulamin konkursu „I ty zostań ministrantem!" 

 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w 
konkursie 

„I ty zostań ministrantem!" 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest wspólnota Ministrantów parafii Trójcy Przenajświętszej 
w Chełmie Śląskim, dalej zwana Organizatorem. 

 
2. Film konkursowy to praca audiowizualna, co do której Uczestnik jest twórcą, zwana w 

dalszej części regulaminu filmem.  
 

3. Uczestnik konkursu - jest to osoba, która spełnia określone poniżej warunki, a także 
wykona zadanie konkursowe, zwana w dalszej części regulaminu Uczestnikiem. 

4. W konkursie mogą brać osoby, które: 
a) należą do wspólnoty Ministrantów parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim. 

b) dostarczą pisemną zgodę opiekuna prawnego o możliwości uczestnictwa w 
konkursie. 

c) wykonają pracę, co do której posiadają pełne prawa autorskie opisane w §3.1 pkt 
regulaminu. 

 
5. Nad prawidłowością przebiegu konkursu będzie czuwała komisja konkursowa - czyli 

zespół osób powołany przez Organizatora, zwana dalej Komisją. 
a) ksiądz Opiekun – ks. Marek Urbanek 

b) animatorzy powołani przez księdza Opiekuna 

6. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powołane przez organizatora do komisji 
konkursowej, jak również ich członkowie rodziny. 

§2 Zasady konkursu 
 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap trwa od 10.02.2020 r. do 
29.02.2020 r. Drugi etap rozpoczyna się 02.03.2020 r. i kończy się 15.03.2020 r.  

Okres ten jest zwany dalej czasem trwania konkursu. 
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Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia poszczególnych etapów ze względu 
na niewystarczającą liczbę zgłoszeń. 

 
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu piosenki/teledysku o tematyce 

ministranckiej, którą można wykorzystać do promocji wspólnoty ministrantów z 
Chełmu Śląskiego. Uczestnicy konkursu wykonują pracę i dostarczają ją jak najszybciej, a 

maksymalnie do końca trwania pierwszego etapu konkursu (§2.1) poprzez 
udostępnienie linka/załącznik umożliwiającego pobranie filmu na adres mailowy: 

ministrancichelm@gmail.com.  
 

3. Po zakończeniu pierwszego etapu Organizator publikuje materiały na fanpage 
“Chełmscy Ministranci”.  

 
4.Wyboru najlepszych filmów dokonają internauci poprzez reakcje na dany film 

(emotki). Najlepsi zostaną nagrodzeni, lecz do czasu rozwiązania konkursu jest ona 
objęta tajemnicą organizatora. Informacja o wynikach pojawi się na Fanpage :) 

§3 Zgoda na uczestnictwo oraz prawa autorskie 
 

1. Uczestnik po wysłaniu materiału filmowego, a jeszcze przed publikacją filmu przez 
Organizatora jest zobowiązany do dostarczenia zgody podpisanej przez opiekuna 

prawnego, której wzór dostępny jest do pobrania na stronie internetowej pod linkiem: 
https://ministranci-chelmslaski.pl/zgoda-na-udzial-w-konkursie/ 

poprzez przyniesienie księdzu Opiekunowi lub zeskanowaniu i wysłaniu na adres 
mailowy: ministrancichelm@gmail.com.  

Uczestnik dostarcza ją najpóźniej do dnia zakończenia pierwszego etapu.  
Dostarczenie zgody przez uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne w celu 

uczestnictwa w konkursie. Rodzic podpisany na zgodzie oświadcza, że wyraża zgodę na 
publikacje wizerunku swojego dziecka oraz potwierdza pełnię praw autorskich. Po 

dostarczeniu zgody rodzic przenosi wszelkie prawa autorskie filmu na Organizatora i 
pozwala na dowolne wykorzystanie filmu w celu promocyjnych. 

 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia pracy z powodu obraźliwej 

go treści, bądź niedostarczenia stosownej zgody. 
 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Odpowiedzi na wszelkie pytania dot. konkursu można uzyskać kontaktując się z 
Organizatorem pod adresem email ministrancichelm@gmail.com 

 
2. Przystąpienie przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, wiąże się ono z 

dobrowolną akceptacją regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie 

warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
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