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Cele konkursu: 

1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży różnymi formami spędzania czasu wolnego,   

           dzielenia się z innymi swoimi pasjami. 

2. Promowanie aktywności i kreatywności uczniów. 

3. Inspirowanie uczniów do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych                 

      i wychowawczych. 

4. Wykorzystanie przez uczniów nowoczesnych technologii.                                                   

 

 



 

 

 

 

Regulamin konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek                  

w Gliwicach. 

2. Adresatami konkursu są uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół 

średnich.  

3. Zadaniem uczniów jest samodzielne stworzenie krótkometrażowego filmiku 

promującego swoją pasję. 

4. Temat powinien być przedstawiony w sposób pozytywny, a nie satyryczny, czy 

ironiczny. 

5. Nadesłane prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: 

 klasy 4-6, 

 klasy 7-8, 

 uczniowie szkół średnich. 

6. W każdej kategorii przyznane będą I, II, III miejsce i jedno wyróżnienie. Oceny prac 

dokona powołana przez Organizatorów komisja konkursowa, która wyłoni 

zwycięzców. Decyzja komisji jest nieodwołalna. 

7. Prace można wykonać indywidualnie lub maksymalnie w dwuosobowej grupie. Jeden 

uczeń może być autorem lub współautorem tylko jednego filmu. 

8. Kryteriami branymi pod uwagę podczas dokonywania oceny każdego filmu są: 

 zgodność z tematem konkursu, 

 pomysłowość, 

 kreatywność, 

 sposób ujęcia tematu i ogólne wrażenie. 

9. Do konkursu mogą być zgłaszane filmy, które: 

 są przeznaczone do publikacji w Internecie lub do projekcji multimedialnych, 

 przedstawiają w pozytywny sposób daną pasję, 

 mają formę krótkometrażową, 

 nie były wcześniej publikowane, prezentowane w innych konkursach. 

10. W konkursie mogą brać udział filmy, do których materiał filmowy został nagrany 

samodzielnie przez twórców za pomocą aparatu fotograficznego, kamery, telefonu 

komórkowego, smartfonu, tabletu itp. 

11. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że 

posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób 

trzecich oraz dóbr osobistych  osób, które zostały na nich przedstawione. 

12. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw 

autorskich do wykonanej pracy na Organizatora. 

13. Prezentowane treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych 

przez prawo lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych filmów lub ich 

fragmentów do publikacji wyników. 

15. Film zgłoszony do konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne: 

 długość filmu: maksymalnie 4 minuty, 

 zapis pliku wideo w formacie AVI, MP4 lub innym umożliwiającym 

odtwarzanie na komputerze przy użyciu standardowego oprogramowania. 



16. Film można przekazać osobiście do sekretariatu SP 13 w Gliwicach lub pocztą 

elektroniczną na adres: konkurs.ruszglowa@gmail.com. Przesłanie wersji 

elektronicznej zostanie potwierdzone mailowo przez organizatorów. Brak 

potwierdzenia jest równoznaczne z brakiem otrzymanej wiadomości.  

 

17. W przypadku osobistego przekazania filmu, nośnik filmu należy opisać: imię               

i nazwisko twórcy/twórców, klasa/-y, tytuł filmu, szkoła. 

18. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie drogą elektroniczną lub 

tradycyjną wraz z filmem: 

 formularza zgłoszenia do udziału w konkursie (załącznik nr 1), 

 oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (załącznik nr 2), 

 metryki filmu (załącznik nr 3). 

 zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie pracy 

(załącznik nr 4), 

19. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom. 

20. Organizator ma prawo do odrzucenia filmu, jeśli nie spełnia on wymagań zawartych           

w Regulaminie konkursu. 

21. Prace konkursowe należy składać do 03.06.2022 

22. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10.06.2022 na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach. 

 

 

  

                                                                                             Organizator: 

                                                                                                   Szkoła Podstawowa nr 13   

                                                                                               im. Krystyny Bochenek w Gliwicach 

 

 

                                                                                                                             Osoby do kontaktu: 

                                                                                          Angelika Piesta 

798-801-469 

                                                                                             Justyna Drobczyk 

796-766-916 
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    Rusz głową, zaskocz nas swoją pasją życiową     

                                                                        

Załącznik 1 

 

Zgłoszenie pracy konkursowej „Rusz głową, zaskocz nas swoją pasją życiową ” 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

 

 

Wiek 

 
 

Klasa 

 
 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

 

Telefon szkoły 

 
 

 

Rusz głową, zaskocz nas swoją pasją życiową   
                                                                            

Załącznik 2 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Rusz głową, zaskocz nas 

swoją pasją  życiową” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 13 im. Krystyny 

Bochenek w Gliwicach oraz akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka ........................................…................................................................... w w/w 

konkursie. 

 

 

…………………………………………… 

                                                                                                Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Rusz głową, zaskocz nas swoją pasją życiową   
                                                                        

Załącznik 3 

 

Metryka filmu (wypełniamy tylko pola, które mają zastosowanie) 

Tytuł filmu 

Autor/autorzy  filmu 

 

Czas trwania Format zapisu 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Rusz głową, zaskocz nas swoją pasją życiową      
                                                                    

Załącznik 4. 

 

Klauzula Informacyjna 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 13 im. 

Krystyny Bochenek w Gliwicach, ul. Elsnera 25, reprezentowana przez Dyrektora Placówki. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Zgoda osoby, 

której dane dotyczą – przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

3. Dane, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. 

5. Dane będą przetwarzane w zakresie: imię, nazwisko, klasa, wiek, szkoła, głos i wizerunek. 

6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

7. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  wniesienia 

sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, przenoszenia danych,  wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

9. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi udział w konkursie. 

Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

10. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Paweł Gabriel –

iodsp13@rodoplatforma.pl 

11. Podane dane w związku z konkursem nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

lub organizacji międzynarodowej za wyjątkiem danych opublikowanych na profilu szkoły w 

serwisie Facebook oraz skrzynce podawczej nadsyłanych prac. 

                          Potwierdzenie zapoznania się z informacją  

  

                                                           ………………………………………… 
                                                                   Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


