REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORGANIZOWANEGO
PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TRĘBACZEWIE I WÓJTA GMINY SADKOWICE
PT. "NAKRĘĆMY SIĘ NA FERIE" nakręć filmik lub wykonaj komiks, w którym pokażesz jak kreatywnie
i aktywnie spędzasz czas wolny w czasie ferii zimowych.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, zasady oraz czas trwania
konkursu „Nakręćmy się na ferie” (dalej jako: „Konkurs”). Niniejszy Regulamin jest wiążący dla
Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trębaczewie przy współudziale
Pani Karoliny Kowalskiej Wójta Gminy Sadkowice
3. Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
101,poz. 926 tj.z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W
szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia
laureatów Konkursu, przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia
reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.
4. Czas trwania konkursu:
a) Konkurs rozpoczyna się dnia 12 lutego 2022 roku i potrwa do 27 lutego 2022 roku.
b) Do 2 marca 2022 roku należy dostarczyć do organizatora film lub komiks zgodnie z zasadami
określonymi w § 4 p. 8 niniejszego regulaminu.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca
się z osób wskazanych przez Organizatora.
6. W przypadku wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja
Konkursowa, która posiada decydujący głos w tych sprawach.
7. Fundatorem nagród w konkursie jest Wójt Gminy Sadkowice.
§ 2 Cele konkursu
• promowanie wśród uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej aktywnego
i
twórczego spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych 2022 roku,
• zachęcenie dzieci i młodzieży do poszukiwania kreatywnych form spędzania wolnego czasu,
• wykorzystanie wyobraźni i kreatywności przy nagrywaniu filmiku lub wykonywaniu komiksu.
• rozwijanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej bezpiecznych form spędzania czasu wolnego,
• stwarzanie warunków do wykorzystania i utrwalania wiedzy dotyczącej nagrywania filmu lub
komiksu ,
• umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich elementarnych umiejętności planowania różnych
aktywności.

§ 3 Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 18 z Gminy Sadkowice. Konkurs ma
charakter rodzinny, dopuszcza się pomoc rodziców.
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu związana jest warunkami niniejszego Regulaminu (zwanych
dalej: „Warunkami uczestnictwa”).
3. Osoba, która przystępuje do Konkursu:
a) wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku
z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie;
b) oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień
ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do
ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
c) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie
dobrowolna.
§ 4 Zasady Konkursu.
1. Konkurs polega na:
A) nagraniu w czasie trwania niniejszego konkursu, maksymalnie 10 – minutowego filmiku;
lub
B) stworzeniu komiksu zawierającego od 5 do 10 stron, na których przedstawione są sytuacje mające
miejsce w czasie trwania konkursu.
2. Uczestnik konkursu:
a) nagrywa jeden filmik - min 10 minut. za pomocą ogólnodostępnego sprzętu tj.: kamera, cyfrowy
aparat fotograficzny, telefon,
b) przygotowuje komiks 5 - 6 stron. Technika wykonania pracy: rysunek, malarstwo, grafika
komputerowa. Praca może składać się z jednej zamkniętej historii lub kilku zamkniętych historii. Jeśli
praca składa się z więcej niż jednej historii, to każda z nich musi opowiadać o przygodach tego
samego bohatera.
3. Praca przesłana na konkurs nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób
trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych
przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
4.Przesłany na konkurs materiał nie może zawierać treści reklamowych, musi mieć pozytywne
przesłanie i nie może wywoływać negatywnych skojarzeń.
5. Zarówno filmik jak i komiks mają przedstawiać kreatywne i aktywne spędzanie czasu wolnego w
FERIE ZIMOWE 2022 ROKU.
6. Film lub komiks nie mogą być wcześniej publikowane, prezentowane i nagradzane w innych
konkursach.
7. Prace można wykonać indywidualnie współpracując z członkami rodziny lub grupowo z
zachowaniem zasad zapobiegania zakażeniom COVID-19. Grupa może liczyć maksymalnie 4 osoby.

8. Film lub komiks musi zawierać napisy początkowe i końcowe z podanymi informacjami o autorach.
9. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
10. Prace przekazywane są organizatorowi do dnia 2 marca 2022 roku w formie :
- drogą elektroniczną na adres mailowy sptrebaczew30@wp.pl
- na pendrive lub płycie DVD do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie
- komiks w wersji papierowej do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie.
11. Liczy się data faktycznego wpływu pracy konkursowej do organizatora Sekretariatu Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie
12. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie oświadczenia (załącznik nr 1)stanowiących
integralną część Regulaminu.
13. Prace nadesłane na konkurs mogą być bezpłatnie wykorzystane przez organizatora w celach
związanych z promocją konkursu.
14. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie, w tym
Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony
w Regulaminie w ramach ogłoszenia zwycięzców.
15. Nadesłane na Konkurs pliki filmów i prezentacji przechodzą nieodpłatnie na własność
Organizatora i nie będą zwracane autorom.
16. Wysłania materiału dokonuje rodzic lub opiekun prawny uczestnika.
17. W treści maila należy wkleić oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) w celu realizacji konkursu „Nakręćmy się na ferie” oraz
publikację materiału filmowego na stronach Gminy Sadkowice.
19. Zarówno w przypadku przesyłania pracy e-mailem jak i składania w siedzibie organizatora należy
wypełnić kartę zgłoszenia (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
18. Udział w konkursie wiąże się z akceptacją powyższych warunków.
§ 5 Tryb wyłonienia zwycięzców
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a) zgodności z tematem i celem Konkursu,
c) atrakcyjności i przejrzystości prezentowanej formy,
d) twórczego podejście do zagadnienia.
3. Komisja konkursowa wyłoni najciekawsze i najbardziej oryginalne prace.
4. Organizator przyzna nagrodę główną za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach:
a) film
b) komiks

5. W przypadku gdy do konkursu zgłosi się bardzo mała liczba uczestników i wykonane prace będą
mało interesujące , złej jakości lub wykonane inną techniką , niż przewidziana przez organizatorów,
Organizator może odstąpić od przyznania nagród I , II i III, lub podjąć decyzję o przyznaniu nagrody
pocieszenia za udział w konkursie.
6. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Po zakończeniu Konkursu – w terminie 3 dni roboczych – Komisja Konkursowa ogłosi zwycięzców.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady
Konkursu pod nazwą „Nakręćmy się na ferie”.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych dziecka
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie
„Nakręćmy się na ferie”
.................…………………………………………………………………………………….................……….……..
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)
1. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję zapisy Regulaminu
organizacji Konkursu.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
dziecka, zawartych w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu, do celów związanych z udziałem w
Konkursie. Wyrażam również zgodę na podanie ww. danych do publicznej wiadomości.
3. Oświadczam że przekazuję prawa autorskie do pracy wykonanej przez moje dziecko na
Organizatora Konkursu, bez jakichkolwiek opłat.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 o z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej „RODO”, informuję iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trębaczewie, Trębaczew 30, 96-208 Lubania
• Wyznaczono Inspektora ochrony Panią Paulinę Pawełek do inspektora ochrony danych:
e-mail: p.pawełek5@wp.pl
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji w/w konkursu.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od zakończenia
wymienionego przedsięwzięcia.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości

rejestracji udziału w wymienionym wyżej przedsięwzięciu.
• Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
• Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
• Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Data: ………………………………

……………………………………............................………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* Wszystkie informacje i dane osobowe proszę wpisać drukowanymi literami

