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III WOJEWÓDZKI  KONKURS MULTIMEDIALNY 

„KREOWANIE KULTURY PRZEZ MEDIA” 

 

 

 

 
ORGANIZATOR:  Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 

ul. Łąkowa 36/38, 84-240 Reda 

pzsreda.edu.pl 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Zadaniem uczniów jest przygotowanie pracy konkursowej w postaci filmu na temat: 

„MODA KREOWANA PRZEZ MEDIA”. 

2. Film może być opracowany w różnej formie i wykorzystywać różne środki wyrazu 

(dokument, reportaż, fabuła, animacja – animacja poklatkowa, gify i inne). 

3. Udział Szkoły w III Wojewódzkim Konkursie Multimedialnym należy nadsyłać na 

Karcie zgłoszeniowej dołączonej do regulaminu Konkursu na adres e-mail: 

annaszponikowska@wp.pl, gabriel37@wp.pl lub fax. (058) 678 70 80 do dnia 

06.12.2019 r. 

4. Prace konkursowe należy przesłać do Sekretariatu Powiatowego Zespołu Szkół w 

Redzie w terminie do dnia 06.12.2019 r.  
 

II. CELE I ZADANIA KONKURSU: 

Cele konkursu: 

 pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 

zakresu multimediów;  

 popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach i kulturze w społeczeństwie; 

 promocja edukacji medialnej, świadomego odbioru i współuczestnictwa w 

komunikacji społecznej;  

 kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen 

dotyczących przekazów reklamowych w mediach na podstawie posiadanych 

informacji. 
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III. REGULAMIN KONKURSU 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (zasadnicze 

szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, technika, szkoły specjalne) w myśl art.9 

pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z wyjątkiem szkół 

policealnych (art. 9 pkt. 3. litera g ustawy). Nie dopuszczamy do udziału w konkursie 

dorosłych uczniów ww. szkół, realizujących naukę w trybie zaocznym. 

2. W konkursie biorą udział zespoły dwuosobowe pod opieką dorosłego przedstawiciela 

szkoły, zwanego dalej Opiekunem. 

3. Każdy z zespołów może przysłać tylko jedną pracę. 

4. Jeden opiekun może opiekować się jednocześnie kilkoma uczestnikami. 

5. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o ilość zespołów z danej szkoły. 

6. Film powinien posiadać czołówkę z tytułem oraz napisy końcowe zawierające 

nazwiska twórców oraz napis „KONIEC”. 

7. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę 

konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Video, którego 

czas projekcji nie przekracza 10 minut. 

8. Przesłany film musi być zapisany w jednym z formatów (mov, mpg, mp4, avi). 

9. Zalecana rozdzielczość: 1920x1080. 

10. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego 

urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. 

11. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: zgodność filmu  z  celem  i  tematem  

Konkursu, wartość merytoryczna filmu, jasna i logiczna struktura filmu, 

pomysłowość, technika, oryginalność, wrażenia artystyczne. 

 

ZGŁOSZENIA 

1. Prace konkursowe wraz z metryką filmu należy przesłać w kopercie lub dostarczyć 

osobiście do 06 grudnia 2019 r. na adres: 

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W REDZIE 

ul. Łąkowa 36/38, 84-240 Reda 

Sekretariat 

z dopiskiem: „III Wojewódzki Konkurs Multimedialny – Kreowanie kultury 

przez media” 

W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego. Prace, 

które dotrą do siedziby organizatora po tym terminie  06 grudnia 2019r., nie wezmą 

udziału w konkursie.  

2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które nie były nigdzie wcześniej 

publikowane.  

3. W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia ma obowiązek złożyć 

każdy z autorów. 

4. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, 

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych. 
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KOMISJA KONKURSOWA I TERMINARZ KONKURSU 

1. Wszystkie prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu będą oceniane przez 

Jury w składzie określonym przez Organizatora (I etap konkursu). 10 najlepszych prac 

wytypowanych przez Jury I etapu Konkursu zostanie ocenionych powtórnie przez Jury 

II etapu - spośród tych prac wytypowanych zostanie 5 najlepszych zespołów. 

2. Spotkanie Jury II stopnia: 10 grudnia 2019 r. 

3. Autorzy 5 najlepszych prac zostaną zaproszeni wraz z Opiekunem na uroczystą galę, 

podczas której zostaną przyznane nagrody i wręczone pamiątkowe dyplomy. 

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w PZS REDA w trzecim tygodniu 

grudnia 2019 r. (dokładna data zostanie potwierdzona w późniejszym terminie). 

Warunkiem odebrania nagród przez autorów najlepszych prac jest obecność na 

uroczystej gali. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów. O 

ewentualnych zmianach terminów Organizator poinformuje na stronie internetowej:  

pzsreda.edu.pl 

4. Ogłoszenie listy pięciu najlepszych zespołów: nie później niż 12.12.2019 r. na stronie 

internetowej Organizatora:  pzsreda.edu.pl 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych 

przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury 

osobistej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do pokazów 

konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, nadsyłane filmy nie mogą 

być zabezpieczane przed przegrywaniem. 

3. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące              

lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić          

od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia                         

za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania filmu. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, 

wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-

informacyjnych Organizatora. 

5. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem                  

i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek 

wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za 

rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania zdjęć. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac 

w  trakcie przesyłki.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu          

bez podania przyczyn. 

3. Informacje na temat konkursu udzielają: 

 Gabriel Wołosewicz     Anna Szponikowska 

gabriel37@wp.pl     annaszponikowska@wp.pl 

http://www.zspreda.pl/
http://www.zspreda.pl/
http://www.zspreda.pl/
mailto:gabriel37@wp.pl
mailto:annaszponikowska@wp.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W  III WOJEWÓDZKIM  

KONKURSIE MULTIMEDIALNYM 

„KREOWANIE KULTURY PRZEZ MEDIA” 

Imię i Nazwisko Uczestnika: Nazwa Szkoły: Tel. i e-mail Szkoły: 

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko Opiekuna 

Zespołu: 

Tel. Opiekuna Konkursu: E-mail Opiekuna Konkursu: 

 

 

 

 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. 

Oświadczam, iż jestem autorem pracy zgłoszonej na III WOJEWÓDZKI KONKURS MULTIMEDIALNY i 

przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich, osobistych oraz majątkowych zgłoszonych prac. 

1.Nieodpłatnie przenoszę służące mi prawa majątkowe do pracy filmowej zgłoszonej na konkurs na rzecz 

organizatora. 

2. Na podstawie z art. 6 ust. 1 lita. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego 

uczestnika* konkursu przez PZS REDA w celu wzięcia udziału w III WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 

MULTIMEDIALNYM w zakresie: imię i nazwisko autora, dane kontaktowe oraz imię  i nazwisko rodzica / 

opiekuna, dane kontaktowe. 

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

Data i podpis uczestnika konkursu *Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

niepełnoletniego uczestnika konkursu 

Wyrażam  zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez PZS REDA wizerunku 

mojego dziecka / mojego podopiecznego w formie fotografii, nagrań lub innych form utrwalania wizerunku dla 

celów związanych z promocją działalności PZS REDA. Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w 

materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Organizatora.  

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

Data i podpis uczestnika konkursu *Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

niepełnoletniego uczestnika konkursu 

Wyrażam zgodę na udział mojej/-go córki/syna na udział w wojewódzkim konkursie multimedialnym * 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Data i podpis autora filmu *Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

niepełnoletniego uczestnika konkursu 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż : 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PZS REDA, ul. Łąkowa 36/38  

3)Administrator danych osobowych – PZS REDA  - przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu 

przeprowadzenia konkursu. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) możliwości wzięcia udziału w III WOJEWÓDZKIM KONKURSIE MULTIMEDIALNYM  

b) odebrania nagrody w konkursie  

c) udostępnienia informacji o zwycięzcach  

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcą Pani/Pana danych 

osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pana / Pani danych następuje na podstawie Pana/ Pani wniosku 

lub zgody.  

6) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku po zakończeniu konkursu. 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 

swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  art. 6 ust. 1 lit a, 

Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, zobowiązującym prawem. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w PZS REDA 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych.  

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem udziału w konkursie.  

11) Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych. 

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

zapoznałam / zapoznałem się 

………………………………………………………………………………………………… 

Data i podpis uczestnika konkursu *Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

niepełnoletniego uczestnika konkursu 
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METRYKA FILMU 

III WOJEWÓDZKI  KONKURS MULTIMEDIALNY 

„KREOWANIE KULTURY PRZEZ MEDIA” 

 

Tytuł filmu: Muzyka: Czas trwania: 

Autor filmu: Autor scenariusza: Autor montażu: 

 

Utwory wchodzące w skład filmu: 

Tytuł utworu: Rodzaj utworu: Kompozytor: 

 

Autor tekstu: Nazwisko wykonawcy Właściciel praw: 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem\am się z regulaminem konkursu, akceptuję jego postanowienia 

oraz jestem uprawniony\a do zgłoszenia filmu na konkurs. 

 

 

………………………………………………………………………… 

Data i podpis osoby zgłaszającej 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Pieczątka szkoły Data i podpis opiekuna uczestnika/zespołu 

 

 

 


