
REGULAMIN KONKURSU 

VIDEO ŚDTM  2020 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady konkursu „Video ŚDTM 2020” 

(„Konkurs”), w szczególności reguluje warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady 

przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu.  

 

1.2 Celem Konkursu jest: 

 

1.2.1 Udokumentowanie multimedialne przebiegu akcji edukacyjnej Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia "ŚDTM 2020". 

1.2.2 Pobudzanie kreatywności Koordynatorów Lokalnych oraz chęć promowania ich 

wkładu pracy w organizację Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia "ŚDTM 2020" 

za pomocą środków multimedialnych. 

1.2.3 Popularyzowanie rozrywkowej formy nauczania tabliczki mnożenia.   

 

 

2. ORGANIZATOR 

 

2.1 Organizatorem Konkursu jest Mateusz Grabowski, przedsiębiorca prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą "Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski" 

z siedzibą w siedzibą w Poznaniu, ul. św. Szczepana 20A, 61-465 Poznań, 

Rzeczpospolita Polska, NIP 6731886547, REGON 361172253, strona internetowa 

www.wmtday.org;  adres e-mail: info@kartygrabowskiego.pl, („Organizator”). 

 

 

3. UCZESTNICY KONKURSU 

 

3.1 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach 

członkowskich Unii Europejskiej oraz w USA, Rosji, Ukrainie, Białorusi, Mołdawii, 

Kazachstanie, Kolumbii, Peru, Puerto Rico i Szwajcarii. 

 

3.2 Konkurs adresowany jest wyłącznie (i) do szkół i placówek edukacyjnych dla dzieci i 

młodzieży w wieku szkolnym działających na podstawie właściwych w danej jurysdykcji 

przepisów prawa, które (ii) przystąpiły do organizacji Światowego Dnia Tabliczki 

Mnożenia "ŚDTM 2020" zgodnie z licencją dostępną na stronie internetowej 

www.wmtday.org("Koordynatorzy Lokalni"). 

 

 

4. ZADANIE KONKURSOWE  

 

4.1 Zadanie Koordynatorów Lokalnych polega na przygotowaniu jednego (1), krótkiego 

filmu trwającego maksymalnie dziewięćdziesiąt (90) sekund i relacjonującego 



przebieg akcji edukacyjnej Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia "ŚDTM 2020", który 

spełnia warunki określone w tym Regulaminie ("Film"). 

 

4.2 Film może przedstawiać w szczególności, choć nie tylko: 

 

4.2.1 ciekawe formy egzaminów z tabliczki mnożenia; 

4.2.2 uczestników świętujących Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia "ŚDTM 2020"; 

4.2.3 ciekawe dekoracje lub scenografię związaną z organizacją Światowego Dnia 

Tabliczki Mnożenia "ŚDTM 2020"; 

4.2.4 inne, dowolne pomysły Koordynatorów Lokalnych związane ze Światowym 

Dniem Tabliczki Mnożenia "ŚDTM 2020". 

 

4.3 Każdy Film zgłoszony do Konkursu musi: 

 

4.3.1 być nie dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) sekund; 

4.3.2 zostać nagrany co najmniej w rozdzielczości 720p; 

4.3.3 zostać zapisany w jednym z następujących formatów audiowizualnych: 

MPEG4 (preferowany), MOV, AVI, WMV; 

4.3.4 nie przekraczać 300 MB; 

4.3.5 zawierać tytuł i napisy końcowe: (i) nazwę Koordynatora Lokalnego oraz 

(ii) imiona i nazwiska autorów Filmu;   

 

4.4 Film nie może: 

 

4.4.1 zawierać treści niezgodnych z właściwym prawem lokalnym;  

4.4.2 zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarne, ani 

dyskryminujące na jakimkolwiek tle; 

4.4.3 zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy; 

4.4.4 naruszać dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w szczególności 

godności, czci, dobrego imienia, wizerunku oraz autorskich praw majątkowych 

podmiotów trzecich, w tym: 

4.4.5 zawierać ścieżki dźwiękowej, do której autorzy nie mają praw autorskich lub 

licencji (zalecane jest wykorzystanie własnych ścieżek dźwiękowych). 

 

4.5 W Konkursie nie mogą brać udziału: (i) Organizator i osoby zatrudnione przez 

Organizatora na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło bądź o świadczenie usług, a także (ii) osoby 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło bądź o świadczenie usług, przez podmioty 

współpracujące z Organizatorem w przygotowaniu i realizacji Konkursu. 

 

4.6 Każdy Koordynator Lokalny może zgłosić do Konkursu tylko jeden (1) Film. 

W przypadku zgłoszenia większej liczy Filmów przez jednego (1) Koordynatora 

Lokalnego, Organizator dopuszcza do udział w Konkursie Film wysłany najwcześniej. 

 

4.7 Autorami Filmów powinni być przede wszystkim pracownicy i personel Koordynatorów 

Lokalnych, lecz mogą to być również osoby niepełnoletnie (uczniowie) pod warunkiem, 



że Koordynator Lokalny otrzymał na to pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego 

takiej osoby niepełnoletniej zgodną z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

 

4.8 Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Filmy, które nie spełniają 

powyższych warunków. 

 

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA 

 

5.1 Organizator ustala następujący harmonogram Konkursu: 

 

5.1.1 26 września 2020 r. – 2 października 2020 r. - Koordynatorzy Lokalni nagrywają 

Filmy dokumentujące akcję Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia ŚDTM 2020 

organizowaną w ich lokalizacji; 

 

5.1.2 2 października 2020 r. – 12 października 2020 r. - Koordynatorzy Lokalni 

wykonują montaż i postprodukcję Filmu; 

 

5.1.3 12 października 2020 r. – 25 października 2020 r. - Organizatorzy Lokalni 

przysyłają swój Film Organizatorowi według jednego ze sposobów wskazanych 

w pkt. 5.2 Regulaminu. 

 

5.2 Koordynatorzy Lokalni przesyłają Organizatorowi Filmy spełniające kryteria wskazane 

w pkt. 4 Regulaminu w jeden z następujących sposobów: 

 

5.2.1 poprzez aplikację sieciową 

WeTransfer (https://www.wetransfer.com) umożliwiającą darmowe przesyłanie 

plików bez konieczności logowania, na adres: info@wmtday.org. W formularzu 

umożliwiającym przesłanie (w polu 'Message') prosimy wpisać numer licencji 

Organizatora Lokalnego. 

 

5.2.2 poprzez usługę Google Drive (https://drive.google.com), Dropbox 

(https://www.dropbox.com/) lub YouTube (filmik prywatny). Tutaj konieczne jest 

założenie własnego konta.  

 

5.3 Po wysłaniu Filmu, Koordynator Lokalny wypełnia formularz dla uczestników Konkursu, 

który znajduje się w Strefie Organizatorów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia "ŚDTM 

2020" pod adresem domenowym www.wmtday.org/pl/konkurs-video-2020-zgloszenie 

("Formularz"). 

 

5.4 W Formularzu Koordynator Lokalny podaje link do udostępnionego pliku z Filmem (w 

przypadku, gdy został umieszczony w serwisie Google Drive, Dropbox lub YouTube) lub 

informację, że plik został przesłany za pomocą aplikacji WeTransfer. 

 

5.5 Organizator po otrzymaniu Filmiku od Koordynatora Lokalnego zobowiązuje się do 

potwierdzenia otrzymania Filmiku drogą mailową (na adres e-mail Koordynatora 

Lokalnego, podanego w formularzu rejestracyjnym akcji). 

 

https://www.wetransfer.com/
javascript:oknoAdresat(%5c'napisz.html?to=info@wmtday.org',10,10,650,540,1);
https://drive.google.com/
https://www.dropbox.com/
http://www.wmtday.org/pl/konkurs-video-2020-zgloszenie


 

 

6. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY 

 

6.1 Organizator powoła komisję konkursową czuwającą nad prawidłowym przebiegiem 

Konkursu i dokonującą przeglądu przesłanych przez Koordynatorów Lokalnych Filmów 

("Kapituła Konkursu"). 

 

6.2 Kryteria wyłaniania zwycięskich Filmów przez Kapitułę Konkursu będą następujące: 

 

6.2.1 zgodność treści Filmu z założeniami Konkursu; 

6.2.2 wartość artystyczną i techniczną Filmu; 

6.2.3 oryginalne podejście do tematu i pomysłowość Organizatorów Lokalnych; 

6.2.4 wartość merytoryczną i walory edukacyjne Filmu; 

6.2.5 możliwość wykorzystania Filmu w czasie kampanii medialnych akcji Światowych 

Dni Tabliczki Mnożenia ŚDTM w kolejnych latach; 

6.2.6 aspekty humorystyczne Filmu. 

 

6.3 Kapituła Konkursu ocenia przesłane przez Koordynatorów Lokalnych Filmy oraz w 

następujących dniach: 

 

6.3.1 25 października 2020 r. – 2 listopada 2020 r. - dokona spośród nich wyboru 

zwycięskich dziesięciu (10) zwycięskich Filmów kierując się kryteriami 

wskazanymi w pkt. 6.2 Regulaminu; 

 

6.3.2 2 listopada 2020 r. - 10 listopada 2020 r. - prześle zwycięzcom nagrody w 

sposób opisany w pkt. 6.4 Regulaminu. 

 

6.4 W Konkursie przewidziano następujące nagrody w zależności od liczby uczestniczących 

w Konkursie Koordynatorów Lokalnych ("Nagrody"): 

6.4.1.1. Za I miejsce w Konkursie - przyznanych będzie Koordynatorowi Lokalnemu 

trzydzieści (30) kompletów Kart Grabowskiego "Tabliczka mnożenia" (wraz z 

opisami gier), puchar oraz dyplom. 

6.4.1.2. Za II i III miejsce w Konkursie - przyznanych będzie Koordynatorowi Lokalnemu 

piętnaście (15) zestawów Kart Grabowskiego "Tabliczka mnożenia" (wraz z 

opisami gier), puchar oraz dyplom. 

6.4.1.3. Za IV, V i VI miejsce w Konkursie - przyznane będą Koordynatorowi Lokalnemu 

pięć (5) zestawów Kart Grabowskiego "Tabliczka mnożenia" (wraz z opisami gier) 

oraz dyplom. 

6.4.1.4. Za miejsca od VII do X w Konkursie przyznane zostaną dyplomy. 

 

 

6.5 Koordynatorzy Lokalni odpowiedzialni są za nieodpłatne przekazanie Nagród wybranym 

przez siebie uczestnikom Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia "ŚDTM 2020" kierując 

się przede wszystkim ich zaangażowaniem w ich organizację oraz udział we 

współtworzeniu Filmów albo nieodpłatne pozostawienie Nagród do wspólnego użytku 

właściwych szkół i placówek oświatowych Koordynatora Lokalnego. Nagrody nie mogą 

zostać sprzedane lub w inny sposób oddane w używanie za wynagrodzeniem. Za 



uiszczenie ewentualnych podatków lokalnych i opłat z tytułu Nagród (jeśli dotyczy) 

zgodnie z właściwym prawem lokalnym odpowiada Koordynator Lokalny.  

  

6.6 Wszyscy Koordynatorzy Lokalni, których Filmy wzięły udział w Konkursie i spełniają 

kryteria wskazane w Regulaminie, otrzymają od Organizatora dyplomy. 

 

6.7 Zwycięskie Filmy będą częścią oficjalnego filmu promocyjnego akcji Światowego Dnia 

Tabliczki Mnożenia "ŚDTM" w kolejnych edycjach akcji. 

 

6.8 Nazwy wszystkich Organizatorów Lokalnych, którzy prześlą filmiki konkursowe – 

zostaną umieszczone na stronie www.wmtday.org w specjalnej sekcji 

z podziękowaniami. 

 

6.9 Koordynatorom Lokalnym, którzy otrzymali Nagrodę w Konkursie, nie przysługuje prawo 

wymiany Nagrody na jej równowartość w gotówce.  

 

6.10 Organizator prześle zwycięzcom Konkursu nagrody zwykłą przesyłką za pośrednictwem 

operatora pocztowego lub kuriera. 

 

7. FILMY I PRAWA DO NICH 

 

7.1 Na Filmy spełniające warunki, o których mowa powyżej, Koordynator Lokalny udziela 

Organizatorowi lub gwarantuje udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, 

nieograniczonej terytorialnie licencji na okres lat pięciu (5) albo inny okres w zakresie 

najszerzej dopuszczonym przez właściwe prawo lokalne Koordynatora Lokalnego (w 

zależności od tego, który termin jest dłuższy), na korzystanie z nich w ramach własnej 

działalności marketingowo-promocyjnej Organizatora w zakresie Światowych Dni 

Tabliczki Mnożenia "ŚDTM" na polach eksploatacji wskazanych poniżej. Po upływie tego 

terminu, licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony. 

 

7.2 Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji: 

 

7.2.1 utrwalanie lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym cyfrowo, 

w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku; 

7.2.2 wprowadzanie do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci 

komputerowej lub multimedialnej oraz sieci telekomunikacyjnej i do serwisów 

społecznościowych (m.in. Facebook); 

7.2.3 publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności zaś 

udostępniania w Internecie w serwisach społecznościowych oraz w serwisach 

internetowych, którymi administruje Organizator; 

 

7.2.4 publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania; 

7.2.5 wystawiania, wyświetlania, użyczania lub najmu egzemplarzy; 

7.2.6 nadawania oraz reemitowania cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub 

technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, 

połączeń telekomunikacyjnych, usług mobilnych, IPTV, DSL, ADSL, 

jakichkolwiek sieci komputerowych i telekomunikacyjnych. 



 

7.3 Koordynator Lokalny zezwala Organizatorowi albo gwarantuje uprawnienie Organizatora 

na wprowadzanie do Filmów modyfikacji i przeróbek oraz dokonywanie ich opracowań, 

w szczególności poprawiających jakość ich wykonania, a także na zestawianie ich 

z Filmami przesyłanymi przez innych Koordynatorów Lokalnych i publiczne 

udostępnianie w taki sposób na wskazanych wyżej polach eksploatacji. 

 

7.4 Z chwilą przesłania Filmów Koordynator Lokalny udziela zezwolenia lub gwarantuje 

udzielenie zezwolenia Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz 

wizerunków osób, które zostały w Filmach utrwalone, na wykorzystywania ich na 

wskazanych wyżej polach eksploatacji w celach marketingowo-promocyjnych 

Organizatora w zakresie Światowych Dni Tabliczki Mnożenia "ŚDTM", w tym także bez 

podania swoich danych osobowych jako twórcy Filmu. W przypadku, w którym w Filmach 

utrwalone zostały wizerunki nieletnich, Koordynator Lokalny obowiązany jest zapewnić, 

że rodzic lub opiekun prawny nieletniego udziela odpowiedniego zezwolenia zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa lokalnego (jeśli dotyczy). 

 

8. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ 

 

8.1 Dane osobowe wszystkich uczestników Konkursu, w szczególności Koordynatorów 

Lokalnych i ich uczniów, nauczycieli i innego personelu, będą przetwarzane zgodnie 

z wymogami właściwych europejskich przepisów o ochronie danych osobowych 

i prywatności, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

  

8.2 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Mateusz 

Grabowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Karty 

Grabowskiego Mateusz Grabowski" z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Szczepana 20A, 

61-465 Poznań, NIP 6731886547, REGON 361172253. Dane te mogą zostać 

przekazane operatorowi pocztowemu lub kurierowi w celu przesłania Nagrody. 

Przekazywanie Organizatorowi Filmów może być związane z udostępnieniem przez 

Organizatorów Lokalnych danych osobowych operatorom lub administratorom serwisów 

WeTransfer, Google Drive lub  DropBox zgodnie z regulaminami i zasadami korzystania 

z tych usług. Organizator nie ma wpływu na cele i sposoby przetwarzania danych 

osobowych przez operatorów lub administratorów tych usług internetowych. Organizator 

zachęca do zapoznania się z ich właściwymi politykami prywatności. Dane mogą także 

zostać udostępnione operatorom lub administratorom serwisów społecznościowych, w 

których Organizator zamieści zwycięskie Filmy lub ich opracowania, takich jak 

Facebook. Organizator zachęca do zapoznania się z właściwymi politykami prywatności 

serwisu Facebook. 

 

8.3 Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane w celu organizacji Konkursu, 

w szczególności kontaktu z Uczestnikami Konkursu, przyznania lub wysyłki Nagród 

przewidzianych w Konkursie, utrzymywania Filmów w serwisach społecznościowych i w 

serwisach internetowych oraz do rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji. 



Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji tego celu. 

 

8.4 Powyższe dane Uczestników będą przetwarzane przez czas, na jaki udzielili oni licencji 

na swoje Filmy bądź do czasu przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu Konkursu 

– w zależności od tego, który z tych terminów skończy się później. 

 

8.5 We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności, 

Organizator prosi o kontakt na adres poczty elektronicznej info@kartygrabowskiego.pl 

Osoba, której prawo do prywatności zostało naruszone przez Organizatora, może w 

każdym czasie złożyć skargę do polskiego organu ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/). 

 

8.6 Pozostałe kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz obowiązki Organizatora 

opisano w Polityce prywatności serwisu internetowego Światowych Dni Tabliczki 

Mnożenia "ŚDTM 2020" dostępnego pod adresem internetowym www.wmtday.org. 

Zachęcamy do zapoznania się z tą polityką. 

 

 

9. REKLAMACJE 

 

9.1 Koordynatorom Lokalnym przysługuje prawo do złożenia reklamacji na decyzje Kapituły 

Konkursu. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej 

na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty 

elektronicznej info@kartygrabowskiego.pl 

 

9.2 Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego 

zakończeniu, w ciągu trzydziestu (30) dni od zajścia okoliczności będących podstawą do 

złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres 

poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, powód złożenia reklamacji wraz z 

uzasadnieniem oraz treść żądania Uczestnika Konkursu. 

 

9.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie czternastu (14) dni od dnia ich otrzymania 

przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu oraz 

obowiązujących przepisów prawa. Organizator wyśle odpowiedź na reklamację w 

formie, w jakiej reklamacja została złożona, odpowiednio na podany adres poczty 

elektronicznej lub adres korespondencyjny.  

 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

10.1 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.wmtday.org/pl/konkurs-

video-2020 oraz w siedzibie Organizatora. 

 

  

http://www.wmtday.org/pl/konkurs-video-2020
http://www.wmtday.org/pl/konkurs-video-2020


Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

ZGODA NA UTRWALENIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU OSOBY NIELETNIEJ 

 

Ja, niżej podpisana/y, _________________________, jako rodzic (opiekun prawny) 

niniejszym: w imieniu mojego dziecka  ___________________________________,  

 

    udzielam Organizatorowi zgody na: 

 

 nie udzielam Organizatorowi zgody na: 

 

1) utrwalenie wizerunku w formie Filmów w trakcie trwania akcji Światowego Dnia Tabliczki 

Mnożenia ŚDTM 2020, 

2) rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w sposób określony w pkt. 1 powyżej w sposób 

opisany w Regulaminie: 

3) przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku w celu realizacji pkt. 2 powyżej oraz 

wykonania niniejszej zgody; 

 

Jednocześnie:  

upoważniam Organizatora do udzielania w moim imieniu dalszych zgód na 

(i) rozpowszechnianie mojego wizerunku w zakresie opisanym w pkt. 2 powyżej oraz (ii) na 

przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku na rzecz podmiotów trzecich wyłącznie 

dla celów promowania akcji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia ŚDTM w sposób opisany w 

Regulaminie. 

 

 

_______________________ 

(data i podpis) 

 


