
 
Regulamin Konkursu „Dlaczego SAMOCHODÓWKA?”   

 
 

I Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu „Dlaczego SAMOCHODÓWKA?” (zwanego dalej 
„Konkursem”) jest Zespół Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie  
(zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Cel konkursu: 

 rozwijanie filmowych umiejętności uczniów szkoły,  

 aktywowanie uczniów na rzecz społeczności szkolnej, 

 powstanie filmów dotyczących Zespołu Szkół Nr 10 im. Bolesława   
Chrobrego w Koszalinie, 

 promowanie Zespołu Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie  
w środowisku lokalnym. 

3. Przedmiot Konkursu to krótkie filmy, trwające maksymalnie 1-2 minuty. 
4. Niniejszy regulamin jest podstawą prawną Konkursu. 
5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

postanowień regulaminu. 
 

II Udział w Konkursie 
 

1. Uczestnikami Konkursu, a zarazem autorami krótkich filmów rekomendujących szkołę, 
mogą być tylko obecni uczniowie Zespołu Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego w 
Koszalinie. Filmiki tworzone są indywidualnie lub przez grupy składające się od 2 do 6 
osób.  

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do uzyskania zgody od przedstawiciela 

Organizatora (wicedyrektor), na używanie na terenie szkoły sprzętu do nagrywania 
filmiku. 

4. Uczestnicy Konkursu mają obowiązek do uzyskania pisemnej zgody od pracownika 
szkoły na jego filmowanie.  

5. Obowiązuje zakaz publikowania materiałów pozyskanych przy realizacji filmiku do 
innych celów niż filmik.  

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika na potrzeby Konkursu zgonie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (DZ.U. Z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.). 

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że prace konkursowe nie 
naruszają praw osób trzecich, autor posiada zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie 
wizerunków osób i miejsc zarejestrowanych w filmie oraz ścieżki dźwiękowej stanowiącej 
podkład muzyczny do przedłożonego materiału audiowizualnego. 

8. Przekazanie materiału audiowizualnego jest równoznaczne ze zbyciem się autorskich 
praw majątkowych do niego w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (DZ.U. 94, Nr 24, poz. 83) na rzecz Organizatora. 

 
 
 



 
III Zasady zgłaszania prac konkursowych 

 
 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 07 marca 2015 roku do biblioteki szkolnej wraz z 
oświadczeniem, które stanowi załącznik nr 1 lub 1a niniejszego regulaminu. 

2. Film powinien zostać zapisany na wskazanym w bibliotece dysku sieciowym, w 
powszechnie możliwym do odtworzenia formacie.  

3. Do materiału filmowego należy dołączyć plik tekstowy z imieniem i nazwiskiem  lub 
imionami i nazwiskami grupy przygotowującej filmik. 

4.  
 

IV Zasady przeprowadzenia konkursu 
 
 

1. Konkurs jest dwuetapowy. 
2. W pierwszym etapie w dniach 12-13 marca 2015 na szkolnej stronie Internetowej 

odbędzie się głosowanie na poszczególne filmiki. 
3. Trzy filmiki posiadające największą liczbą głosów przechodzą do drugiego etapu.  

W przypadku, gdy w wyniku głosowania więcej niż trzy filmy uzyskają trzy najwyższe 
lokaty, wszystkie zakwalifikują się do drugiego etapu.  

4. W drugim etapie filmiki podlegają ocenia przez komisję powołaną przez Organizatora. 
5. Wybierając zwycięzcę komisja bierze pod uwagę następujące kryteria: 

- wartość artystyczna, 
- atrakcyjność ścieżki dźwiękowej, 
- ukazanie wartości edukacyjnej szkoły, 
- nawiązanie do tradycji, historii i patrona szkoły, 
- nawiązanie do osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i sportowych szkoły. 

 
 

V Nagrody 
 
 

1. Komisja konkursowa przyznaje nagrody: 
I nagroda o wartości 100 zł  
II nagroda o wartości 60 zł  
III nagroda o wartości 40 zł  

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszenie w dniu 11 kwietnia 2015 roku podczas Pikniku 
Motoryzacyjnego, a także na stronie internetowej Organizatora i Facebooku. 

3. W uzasadnionych przypadkach jury Konkursu może podjąć decyzję o innym rozdziale 
nagród o tej samej wartości.  

4. Termin wykorzystania nagrody upływa z dniem 19 czerwca 2015 roku. 
 
 

V Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie rozstrzyga Organizator.   
 



 

Załącznik nr 1 ( osoba indywidualna ) 

Oświadczenie 
 

w związku z uczestnictwem w konkursie „Dlaczego SAMOCHODÓWKA?” 

 

Ja niżej podpisany 

…………………………………………………………………………………………………………..…………..……. 

oświadczam, że:    
1. Zapoznałem się z warunkami udziału w Konkursie.  
2. Akceptuję założenia Regulaminu ww. Konkursu oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad i wypełniania 

warunków formalnych określonych przez Organizatora Konkursu. 
3. Prace zgłoszone na ww. Konkurs są wynikiem własnej twórczości i nie naruszają praw autorskich oraz 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 
4. Posiadam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie wizerunków osób i miejsc zarejestrowanych na filmiku. 
5. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu zgodnie  z ustawą 

z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) w celu 
przeprowadzenia Konkursu oraz dalszego wykorzystywania prac.   

 
 
 
 
 

…………………………………………                                                  ……………..........…………………  
       (miejscowość, data)                                                                                    (czytelny podpis ucznia)   
 
 

 

Załącznik nr 1a ( grupa ) 

Oświadczenie 
 

w związku z uczestnictwem w konkursie „Dlaczego SAMOCHODÓWKA?” 

 

My niżej podpisani 

…………………………………………………………………………………………………………..…………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 

oświadczamy, że:    
1. Zapoznaliśmy się z warunkami udziału w Konkursie.  
2. Akceptujemy założenia Regulaminu ww. Konkursu oraz zobowiązujemy się do przestrzegania jego zasad i 

wypełniania warunków formalnych określonych przez Organizatora Konkursu. 
3. Prace zgłoszone na ww. Konkurs są wynikiem własnej twórczości i nie naruszają praw autorskich oraz 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 
4. Posiadamy zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie wizerunków osób i miejsc zarejestrowanych na filmiku. 
5. Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu zgodnie  z ustawą 

z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) w celu 
przeprowadzenia Konkursu oraz dalszego wykorzystywania prac.   

 
 
 
 
 

…………………………………………                                                  ……………..........…………………  
       (miejscowość, data)                                                                                 (czytelne podpisy uczniów)   


