
 

 

Regulamin konkursu na film promuj cy pomys  na biznes -  

- „Nakr  swój biznes” 
 
§  1.   Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin okre la warunki konkursu „Nakr  swój biznes”. 
2. Konkurs „Nakr  swój biznes” polega na przygotowaniu krótkiego filmy promuj cego 

pomys  na w asn  firm .  
3. Konkurs kierowany jest zarówno do osób fizycznych i prawnych faktycznie 

prowadz cych dzia alno  gospodarcz , jak równie  osób posiadaj cych ciekawy pomys  
na przysz y biznes.  

4. Organizatorem konkursu jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 
15, 15-073 Bia ystok, w ramach Kampanii Spo ecznej „2014 Rokiem Przedsi biorczo ci. 
Postawmy na siebie.” 

 
§  2.   Cel konkursu 
Celem konkursu jest: 

 zwi kszenie zainteresowania uruchomieniem w asnej dzia alno ci gospodarczej poprzez 
prezentacj  innowacyjnych pomys ów na w asny biznes;  

 pobudzanie kreatywno ci i ch ci wdra ania nowych rozwi za  biznesowych poprzez 
prezentacj  pomys ów na dzia alno  gospodarcz ,  

 upowszechnianie wiadomo ci amatorskiej twórczo ci filmowej. 
 
§  3.   Przedmiot i czas trwania konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest krótki film przedstawiaj cy pomys  na biznes, uj ty w formie 

multimedialnej, trwaj cy maksymalnie 60 sekund.  

2. Czas trwania konkursu: 16 czerwca – 15 wrze nia 2014 r.  

3. Prace konkursowe nale y umie ci  na portalu YouTube oraz przes  na p ycie CD/DVD 

wraz z formularzem (Za cznik 1) zg oszeniowym na adres: Podlaska Fundacja Rozwoju 

Regionalnego, 15-441 Bia ystok, ul. Spó dzielcza 8, do dnia 15 wrze nia 2014 r.  

4. Ka dy film powinien zawiera  czo ówk  (tytu : „Nakr  swój biznes”. Konkurs 

organizowany przez Podlask  Fundacj  Rozwoju Regionalnego w ramach kampanii 

spo ecznej „2014 Rokiem Przedsi biorczo ci. Postawmy na siebie”) oraz napisy ko cowe 

(nazwa biznesu, imiona i nazwiska wykonawców).  

5. Wraz z filmem uczestnik konkursu sk ada krótki opis prezentowanych tre ci (pomys  

przedsi wzi cia lub prowadzonej dzia alno ci gospodarczej).  

6. Osoby bior ce udzia  w konkursie musz  posiada  miejsce zamieszkania na terenie 

województwa podlaskiego.  

7. W odniesieniu do pomys ów wdro onych, promowany pomys  musi dotyczy  dzia alno ci 

gospodarczej prowadzonej na terenie województwa podlaskiego.  



 

 

 
§  4.   Zasady konkursu 

1. Do konkursu mog  by  zg aszane prace indywidualne oraz grupowe.  
2. Ka dy uczestnik lub grupa mo e zg osi  jeden film.  
3. Praca konkursowa nie mo e narusza  praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi by  

zgodna z normami obyczajowymi.  
4. Uczestnikami konkursu mog  by  wy cznie: 

 pe noletnie osoby fizyczne (prowadz ce lub nieprowadz ce dzia alno ci 
gospodarczej),  

 osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposidaj ce osobowo ci prawnej, które 
na potrzeby uczestnictwa w konkursie b  reprezentowane przez nale ycie 
umocowanych przedstawicieli.  

5. Przyst pienie do konkursu jest równoznaczne z o wiadczeniem, e uczestnik posiada 
pe ni  praw autorskich, osobistych i maj tkowych do filmu promocyjnego oraz, e praca 
konkursowa nie narusza praw osób trzecich.  

6. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej  nieodp atnej zgody na 
korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora oraz 
miejscowo ci zamieszkania,  w celach promocyjno – marketingowych, stosownie do 
potrzeb organizatora.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac spo ecznych  
z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych wzgl dów sprawiaj cych, e nie nadaj  
si  one do publicznej prezentacji.  

 
§  5.   Kryteria oceny i nagrody  

1. Oceny prac konkursowych dokona powo ana Kapitu a Konkursowa, której zadaniem 
dzie wybór laureatów konkursu. Decyzje Kapitu y Konkursowej s  ostateczne i nie 

przys uguje od nich odwo anie.  
2. Kapitu a Konkursowa przy ocenie prac we mie pod uwag : 

 zgodno  tre ci filmu z za eniami konkursu,  
 oryginalno  podej cia do tematu i pomys  na film promocyjny,  
 warto  artystyczn  i techniczn  filmu,  
 wykorzystane techniki filmowe, 
 walory promocyjne filmu,  
 mo liwo  wykorzystania w czasie kampanii medialnych.  

3. Kapitu a Konkursowa przyzna jedn  nagrod  g ówn .  
4. Filmy umieszczane na portalach spo eczno ciowych b  oceniane przez internautów                          

i poddawane g osowaniu. Na podstawie wyników g osowania internautów Organizator 
przyzna równie  „Nagrod  Publiczno ci”.  

5. Og oszenie  wyników nast pi poprzez: opublikowanie listy nagrodzonych na stronie 
internetowej Kampanii Spo ecznej „2014 Rokiem Przedsi biorczo ci. Postawmy na 
siebie.” www.postawmynasiebie.pl oraz w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie 
internetowej Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. 



 

 

6. Uroczyste og oszenie wyników konkursu po czone z wr czeniem nagród i dyplomów 
odb dzie si  24 pa dziernika w trakcie Uroczystej Gali 20-lecia Podlaskiej Fundacji 
Rozwoju Regionalnego. 

7. Nagrody rzeczowe nie podlegaj  wymianie na inne lub na równowarto  w gotowce. 
8. Po utrzymaniu nagrody uczestnik konkursu jest zobowi zany podpisa  protokó  jej 

odebrania. 
 
§  6.   Podatki 

1. Je eli przepisy prawa przewiduj  powstanie obowi zku podatkowego zale nie od 
warto ci Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, 
do Nagrody zostanie dodana nagroda pieni na w kwocie stanowi cej 11,11% warto ci 
danej Nagrody. W takim przypadku, cz  nagrody, stanowi ca dodan  kwot  pieni , 
nie zostanie wyp acona zwyci zcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem 
zwyci zcy Nagrody, jako 10% zrycza towany podatek dochodowy, od cznej warto ci 
Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z pó n. 
zm.). 

2.  Za pobranie i odprowadzenie nale nego podatku odpowiedzialny jest wy cznie 
Organizator. 

3.  W przypadku nagród rzeczowych przypadaj cych osobie prawnej to na niej  ci y 
obowi zek zap aty podatku od otrzymanej Nagrody. 

 
 
§  7.   Postanowienia ko cowe 

1. Regulamin niniejszego konkursu jest dost pny na stronie internetowej Kampanii 
spo ecznej „2014 Rokiem Przedsi biorczo ci. Postawmy na siebie.”: 
www.postawmynasiebie.pl.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
3. Osoby, które nie spe niaj  którego  z wymogów okre lonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadz  nieprawdziwe informacje, zostan  automatycznie zdyskwalifikowane.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj  zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  
5. Dane osobowe uczestników konkursu b  chronione zgodnie z Ustaw  o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). 


