
 

 

Regulamin konkursu 
na krótki film promujący wykonywanie zawodu doradcy podatkowego 

organizowany przez KIDP 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Celem konkursu na krótki film promujący wykonywanie zawodu doradcy podatkowego, 

zwanego dalej „konkursem”, jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości 

społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, 

o korzyściach wynikających ze współpracy z doradcą podatkowym, oraz znaczenia 

tej problematyki w zakresie wsparcia, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce. 

2. Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych, zwana dalej 

„organizatorem”. 

3. Konkurs jest organizowany w ramach Strategii komunikacji KIDP.  

4. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 2 
WARUNKI UCZESTNICTWA, WYMAGANIA TECHNICZNE I FORMALNE 

 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób niezależnie od wieku, zwanych dalej 

„uczestnikami”. 

2. Filmy zgłaszane do konkursu mogą być nadsyłane w formie zgłoszenia indywidualnego przez 

osoby fizyczne lub w formie zgłoszenia zespołowego, przy czym zespół nie może być 

większy niż 4 osoby fizyczne. W przypadku zgłoszenia zespołowego, nagroda przyznawana 

jest zespołowi, jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu. W tej sytuacji, zespół pisemnie 

wskazuje osobę, na konto której przelana zostanie kwota nagrody. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie jury konkursu. 

4. Warunkiem udziału osób niepełnoletnich jest dołączenie do Formularza zgłoszeniowego 

(załącznik nr 2 lub 3 do niniejszego regulaminu), wypełnionego i podpisanego Oświadczenia 

rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu). Wyrażenie 

zgody na udział w konkursie osoby niepełnoletniej przez rodzica lub opiekuna prawnego 

jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

6. Uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jeden film. 

7. Filmy zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub w innym 

medium oraz nie mogą być przedstawiane w żadnym innym konkursie. 

8. Zgłaszany film nie może trwać dłużej niż 60 sekund (1 minuta). Może być wykonany 

w dowolnej technice, jednak musi mieć formę pliku cyfrowego w formacie Quicktime, AVI 

lub MPEG, w rozdzielczości Full HD: 1920x1080. 

9. Zgłoszenie pracy konkursowej musi składać się z: 

1) nagranego na płytę CD lub DVD filmu, przesłanego do KIDP, zgodnego z wymogami 

niniejszego regulaminu; 

2) wypełnionych załączników do niniejszego regulaminu: 

a) Metryki filmu – załącznik nr 1, 



 

 

b) Formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 2 lub 3,  

c) oraz, jeśli konieczne: Oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego – załącznik nr 4. 

10. Tematyka zgłaszanego filmu musi dotyczyć takich zagadnień jak: 

1) promowanie korzyści wynikających ze współpracy z doradcą podatkowym; 

2) zachęcanie do korzystania z usług doradcy podatkowego;  

3) wskazywanie pozytywnych aspektów prawnych, społecznych i gospodarczych, jakie 

wynikają z korzystania z usług doradcy podatkowego.  

11. Organizator nie zwraca kosztów przygotowania filmów. 

12. Do konkursu nie będą dopuszczane filmy, których treść: 

1) narusza godność ludzką; 

2) jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym; 

3) wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej; 

4) propaguje używki lub przemoc; 

5) rani przekonania religijne czy polityczne; 

6) może mieć negatywny wpływ na wizerunek organizatora;  

7) jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą 

zasady współżycia społecznego; 

8) jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawem autorskim; 

9) przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/firmy;  
10) zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich; 

11) zawiera wulgaryzmy, słowa niedopuszczalne lub rażące błędy językowe. 

13. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia uczestników ze skutkiem natychmiastowym 

z udziału w konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, 

gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, wymagane niniejszym 

regulaminem i niezbędne do przyznania nagrody, a także w przypadku powzięcia informacji 

o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

14. Wykluczeniu z konkursu podlegają również uczestnicy, co do których organizator powziął 

wiadomość, iż nie są autorami lub nie mają praw do filmu. 

15. Logo Krajowej Izby Doradców Podatkowych nie może  być umieszczane w filmach zgłaszanych 

do konkursu. 

16. Nieprawidłowo wypełnione formularze mogą zostać poprawione i dostarczone do Krajowej 

Izby Doradców Podatkowych do ostatniego dnia przyjmowania filmów, tj. do 15 listopada  
2016 r. 

17. Filmy nie spełniające wymagań określonych w niniejszym regulaminie, w tym niezgodne 

z celami konkursu, zostaną wyłączone z udziału w konkursie. 

 

§ 3 
DYSKWALIFIKACJA 

 

Praca konkursowa (film) zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli: 

1) zostanie przedłożona po dacie zamknięcia konkursu – filmy, dostarczone pocztą 

lub kurierem po tej dacie, nie będą dopuszczone do konkursu; 

2) nie spełni wymogów niniejszego regulaminu. 

 
 
 
 



 

 

§ 4 
TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA FILMÓW 

 

1. Prace konkursowe (filmy), przygotowane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 2 ust. 9 

niniejszego regulaminu należy składać do 15 listopada 2016 r. w: 
KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310 
02-362 Warszawa.  

Na opakowaniu należy umieścić napis „Konkurs na film promocyjny”. 
2. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Organizatora:  Karolina Nykiel; tel. (22) 578 50 00, 

fax (22) 578 50 09,   biuro@kidp.pl,   www.kidp.pl   

3. Termin, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczny. Filmy, które wpłyną do Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych po wyznaczonym terminie, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

4. Koszty przesyłki ponoszą uczestnicy.  

 

§ 5 
JURY, NAGRODY 

 

1. Jury składa się z osób wskazanych przez organizatora. 

2. Laureatom przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości: 

1) I miejsce – 4 000 zł (netto), 

2) II miejsce – 2 000 zł (netto), 

3) III miejsce – 1 000 zł (netto). 

3. Laureat nagrody pieniężnej jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia do celów 

podatkowych, niezbędnego do dokonania wpłaty przez organizatora. Laureat zobowiązuje się 

przekazać ww. dane w formie pisemnej (pod pismem z danymi należy złożyć czytelny/e 

podpis/y). 

4. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na konto wskazane przez laureata, który jest jego 

posiadaczem. 

5. W przypadku zespołu, wszyscy jego członkowie pisemnie wskazują rachunek bankowy, 

na który ma być dokonana wpłata. Organizator konkursu nie odpowiada za podział nagrody 

pieniężnej między członkami zespołu.  

6. W przypadku nagród pieniężnych lub rzeczowych, ufundowanych przez sponsorów nagrody 

te nie podlegają wymianie lub zamianie na inne. 

7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w serwisie internetowym 

Krajowej Izby Doradców Podatkowych, nie później niż do 5 grudnia 2016 r.  
8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali (miejsce, termin 

i godzina zostaną podane na stronie organizatora w terminie późniejszym). 

9. Laureaci zostaną pisemnie i telefonicznie poinformowani o przyznaniu nagrody, i trybie jej 

odbioru.  

10. Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej nagrody na osoby 

trzecie. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia. 

12. Jury dokona oceny nadesłanych prac zgodnie z celami i wymogami wymienionymi w § 2 i 3 

niniejszego regulaminu, rozszerzonymi o kryteria szczegółowe: 

1) adekwatność przekazu filmu; 

2) pomysłowość i oryginalność; 



 

 

3) jakość wykonania; 

4) walory artystyczne i kreatywność. 

13. Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

14. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, jednakże nie później niż 7 dni od rozstrzygnięcia, 

jury sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków jury. 

 

§ 6 

LICENCJA 
 

1. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu, laureat nagrodzonego filmu: 

1) udzieli Krajowej Izbie Doradców Podatkowych – w ramach nagrody pieniężnej –  
niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych, 

licencji obejmującej prawo do wykorzystania filmu w następujący sposób: 

a) używania i wykorzystania w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności 

promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej doradztwa podatkowego 

niezależnie od przyjętej formy prezentacji, 

b) druku np. screenów scen lub innych fragmentów, w dowolnej liczbie oraz formie 

publikacji, i w dowolnym nakładzie, 

c) utrwalania jakąkolwiek techniką audiowizualną (w tym: fotografia, audio, wideo), 

niezależnie od standardu, systemu i formatu, przepisania utrwaleń na inną technikę, 

rodzaj zapisu, system, nośnik oraz zwielokrotnianie utrwalonych egzemplarzy lub ich 

części, 

d) publicznego prezentowania i nadawania, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej 

lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie 

od standardu, systemu, formatu, w tym nadawania za pośrednictwem satelity, 

transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków 

technicznych;  

e) wykonywania lub odtwarzania służące do celów informacyjnych i marketingowych, 

na wewnętrznych i zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie 

od standardu, systemu i formatu oraz zamieszczania w Internecie, w szczególności 

na stronach internetowych organizatora, a także portalach dedykowanych, 

f) wprowadzania do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów, 

g) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia komputerowego zapisu w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

h) opracowania, aranżacji, przystosowania, zmiany układu lub jakiekolwiek innych zmian 

w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian; 

2) ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich do filmu 

po przekazaniu go organizatorowi. 

2. Laureat zobowiązany jest udzielić organizatorowi licencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

w formie pisemnej umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 

Po zawarciu (podpisaniu) umowy przez organizatora i laureata, zostanie przekazana nagroda 

pieniężna. Od nagrody zostanie potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Uczestnik konkursu udzieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych zgody na wykorzystanie, 

dla celów niekomercyjnych, zgłoszonego do konkursu filmu, w szczególności do publicznego 

prezentowania oraz korzystania z niego w działalności informacyjno-promocyjnej Krajowej 

Izby Doradców Podatkowych. W tym przypadku organizator zastrzega sobie możliwość 

modyfikacji filmu przed jego emisją poprzez dodanie planszy początkowej i/lub końcowej 



 

 

z informacjami niezbędnymi do dalszej promocji filmu.  

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:  

1) autor filmu ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora i osób trzecich 

w przypadku, gdyby udostępniony film naruszał prawa, w szczególności prawa autorskie 

oraz dobra osobiste osób trzecich; 

2) w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, organizator 

może wykluczyć go z udziału w konkursie; 

3) w przypadku zmiany jakichkolwiek danych, zawartych w Formularzu zgłoszeniowym 

(załącznik nr 2 lub 3 do niniejszego regulaminu), niezwłocznie powiadomi o nich 

organizatora. 

2. Każdy uczestnik oświadcza i potwierdza, że:  

1) akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie; 

2) wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie 

dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.); 

3) film zgłoszony do konkursu został wykonany osobiście przez uczestnika; 

4) film zgłoszony do konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich; 

5) film zgłoszony do konkursu, nie zawiera żadnych treści sprzecznych z porządkiem 

publicznym i dobrymi obyczajami; 

6) udziela Krajowej Izby Doradców Podatkowych zgody na wykorzystanie dla celów 

niekomercyjnych zgłoszonego do konkursu filmu, w szczególności do publicznego 

prezentowania oraz używania w działalności informacyjno-promocyjnej Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych. 

3. Wszystkie filmy zgłoszone do konkursu pozostają w archiwum organizatora. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy 

prawa powszechnego. 

5. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. Decyzje organizatora są 

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji filmu przed jego emisją w Internecie, 

w szczególności poprzez dodanie planszy początkowej i/lub końcowej z informacjami 

niezbędnymi do dalszej promocji filmu. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość dodania do filmu swojego logotypu.   

8. Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania wybranego filmu. 

9. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia filmów, zgłaszanych do konkursu, które powstały 

podczas doręczenia przez pocztę, kuriera lub osobiście przez uczestników. 

10. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany 

w harmonogramie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników niewłaściwych 

lub nieprawdziwych danych, uniemożliwiających przekazanie nagrody. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie 

naruszy praw nabytych uczestników. O wszelkich zmianach organizator będzie informować 

na oficjalnej stronie internetowej www.kidp.pl. 



 

 

 

§ 8 

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku: 

1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa; 

2) gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Metryka filmu. 

2. Indywidualny formularz zgłoszeniowy. 

3. Grupowy formularz zgłoszeniowy. 

4. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego. 

5. Wzór umowy z laureatem konkursu. 


