
 

 
 

 

Regulamin konkursu na spot filmowy  

pt. BEZPIECZNY ŚWIAT WE MNIE I WOKÓŁ MNIE 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu jest Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  

w Częstochowie we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy  

ds. Równych Szans, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia pod patronatem 

Urzędu Miasta w Częstochowie. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu CZĘSTOCHOWA WOLNA OD 

PRZEMOCY i skierowany do uczniów klas I i II częstochowskich szkół 

ponadpodstawowych. 

 

II. Przedmiot i czas trwania konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest krótki spot filmowy ujęty w formie multimedialnej, trwający 

maksymalnie 2 minuty pt. BEZPIECZNY ŚWIAT WE MNIE I WOKÓŁ MNIE. 

2. Spot może być przygotowany w dowolnej formie (np. animacja komputerowa, plansze i głos 

lektora, udział rówieśników w roli aktorów itd.); 

3. Spot powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu 

komórkowego, aparatu fotograficznego itp., zapisany na płycie CD, DVD lub pendrive  

w postaci jednego pliku video w jednym z formatów: AVI, WMV, MP4;  

4. Konkurs trwa od dnia 04.01.2021r. do 31.05.2021r.; 

5. Pracę na podpisanym nośniku CD, DVD lub pendrive wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową 

należy złożyć do dnia 31.05.2021r. w siedzibie Zespołu Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych w Częstochowie ul. Kosmowskiej 5.  

 

III. Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnik lub para uczestników (max 2 osoby) może zgłosić tylko jeden film. 

2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być 

zgodna z normami obyczajowymi. 

3. Muzyka, efekty dźwiękowe, grafiki i materiały video wykorzystane w spocie nie mogą 

naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają 

Uczestników Konkursu. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię 

praw autorskich, osobistych i majątkowych do spotu. 

5. Do pracy należy dołączyć kartę uczestnictwa w konkursie podpisaną przez rodzica, 

prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia. 

6. Karty będą dostępne u pedagogów szkolnych. 

7. Dane osobowe uczestników wykorzystane będą wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 



 
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania wszystkich prac i ich późniejszego 

nieodpłatnego wykorzystania do celów informacyjno-edukacyjnych oraz publikacji zdjęć, 

imion i nazwisk laureatów. 

9. Autorskie prawa majątkowe nadesłanych spotów nieodpłatnie przechodzą na Organizatorów. 

 

IV. Ocena  

1. Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja. 

2. Ocenie podlegać będzie estetyka i zgodność z tematem oraz samodzielność i oryginalność 

pracy. 

3. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie lub zostaną 

dostarczone po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Decyzja Komisji jest niepodważalna; 

 

V. Nagrody 

1. Spośród uczestników konkursu zostanie wyłonionych 3-6 laureatów w ramach I, II i III 

miejsca;  

2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe; 

3. Wyniki konkursu zostaną przekazane dyrektorom szkół i umieszczone na stronach 

internetowych i profilach społecznościowych Organizatorów; 

4. O uroczystym wręczeniu nagród zwycięzcy zostaną poinformowani w późniejszym terminie. 

 

 

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO  

DO WPROWADZANIA ZMIAN W REGULAMINIE. 


