
 

 

REGULAMIN KONKURSU 
FILMOWEGO  PROMUJĄCEGO 
100-LECIE PAŃSTWA 
POLSKIEGO LUB WYBUCHU 
POWSTANIA 
WIELKOPOLSKIEGO. 

I. Organizator Konkursu: 
 

1. Organizatorem Konkursu na filmik promujący jubileusz 100-lecia Państwa Polskiego         
lub wybuchu Powstania Wielkopolskiego , zwanego dalej „Konkursem”, jest         
Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum nr 4 im. prof. A. Wodziczki            
znajdująca się na osiedle Oświecenia 64, 60-101 Poznań, zwana dalej  
„Organizatorem”. 

 
2. Organizator odpowiada za rozliczenie wyników Konkursu oraz prawidłowy przebieg 

Konkursu w oparciu o niniejszy Regulamin. 
 

3. Organizator uprawniony jest do: 
 

a) rozstrzygania wszelkich spraw związanych z przebiegiem Konkursu oraz 
interpretacji Regulaminu; 

b) przyznawania nagród; 
c) dokonywania oceny prac konkursowych; 
d) wykluczenia uczestnika konkursu. 

 
II. Warunki Ogólne: 
 

1. Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
www.spolecznaczworka.pl. 

 
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu  

i akceptują jego postanowienia. 
 
III. Idea i przedmiot Konkursu: 
 

1. Celem konkursu jest przygotowanie krótkiego filmu lub animacji z zarejestrowanego          
telefonem komórkowym lub tabletem, którego treść bezpośrednio lub metaforycznie         
ma nawiązywać do zadanego tematu: jubileuszu 100-lecia Państwa Polskiego lub          
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zawarte w filmie treści powinny także         
nawiązywać do wybranych motywów z wyżej wymienionego tematu. 

 
2. Konkurs ma charakter dwuetapowy. Wybrane do drugiego etapu filmy 

publikowane będą na stronie internetowej szkoły i na platformie 
społecznościowej. 

 
 

IV. Czas trwania konkursu: 
1. Całkowity czas trwania konkursu zawiera się w przedziale od 3.09.2018r.          

do 09.11.2018r. 
 

2. W pierwszym etapie Uczestnicy mają możliwość zgłaszania filmu konkursowego do 
28.10.2018 (niedziela). 



3. W okresie od 29.10.2018r. do 02.11.2018r. Komisja Konkursowa dokonywać będzie          
przeglądu zgłoszonych filmów i dokona wyboru najlepszych 6 prac, które zostaną           
opublikowane na wskazanej stronie internetowej.  

 
4. W drugim etapie, trwającym od 03.11.2018 r. do 7.11.2018r. do momentu           

zamknięcia konkursu trwać będzie plebiscyt internautów, którzy będą głosować na          
najlepszy film za pomocą platformy społecznościowej. Internetowa lista rankingowa         
zdecyduje o przyznaniu poszczególnych nagród autorom filmów. 

 
5. Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w szkole zostaną ogłoszone         

wyniki konkursu oraz przyznane oceny. 
 
 
V. Uczestnictwo w Konkursie: 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każdy uczeń         
Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum nr 4 im. prof.          
A. Wodziczki.  

 
2. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie składając nagrany          

w formacie avi lub mp4 na nośniku danych w postaci płyty DVD lub innym              
przenośnym nośniku pamięci, tak by możliwym było odczytanie go na komputerze           
z systemem operacyjnym Windows. Integralnym elementem zgłoszenia stanowi        
wypełniony odręcznie formularz Zgłoszenia na konkurs z oświadczeniem        
o zapoznaniu się z Regulaminem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych           
przez Organizatora. Treść oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego        
Regulaminu. Załącznik będzie także dostępny do pobrania na stronie internetowej          
Organizatora. 

 
3. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie 2 filmy, stanowiące odrębne          

prace. 
 

4. Nazwa każdego pliku powinna zawierać imię, nazwisko autora i numer porządkowy           
filmiku, oddzielony podkreślnikiem oraz tekst „Konkurs2018”      
(np. Jan_kowalski_klasa_01_konkurs2018.mp4) 

 
5. Film nadesłany na konkurs nie może trwać dłużej niż 180 sekund (czas odnosi się do               

długości całkowitej pliku wideo). 
 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie ponosi kosztów uczestnictwa          
poszczególnych osób w Konkursie. 

 
7. Wymogi i ograniczenia techniczne co do techniki tworzenia filmu stawiane przez           

Organizatora są następujące: 
 

a) film może być zarejestrowany przy pomocy telefonu komórkowego lub tabletu;          
ewentualny montaż filmu może być wykonany przy użyciu dowolnego programu          
do obróbki filmów; 

 
b) film może być zapisany w jednym z podanych formatów np. avi, mpg lub mp4,              

a jego odtworzenie nie powinno wymagać zainstalowania specjalnych kodeków;         
dopuszczalne jest złożenie nagranego filmu w kilku formatach; 

 
c) film ma być zapisany w jednym integralnym pliku, bez hiperłączy i odniesień do             

plików dodatkowych lub sieci komputerowych; 



d) film nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych         
z prawem lub powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi; 

 
e) film nie może stanowić jako całość fragmentu innego opublikowanego wcześniej          

utworu lub prostej kompilacji innych opublikowanych wcześniej filmów; 
 

f) film nie może zawierać materiałów audiowizualnych, które mogą być odebrane          
jako materiały reklamowe. Zabronione jest ponadto prezentowanie znaków        
towarowych lub marek; 

 
g) film nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr            

osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. Uczestnik          
konkursu musi posiadać prawa autorskie lub zgody do wszystkich materiałów          
użytych w filmie. Uzyskanie ewentualnych pozwoleń leży po stronie Uczestnika; 

 
h) podana w zgłoszeniu konkursowym specyfikacja techniczna dotycząca       

wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania musi być zgodna z metadanymi         
zapisywanymi systemowo w pliku wideo; 

 
i) w przypadku stwierdzenia, że film konkursowy nie spełnia któregokolwiek         

z powyższych warunków lub w rażący sposób narusza nie wymienione wyżej           
normy społeczne lub przepisy prawne, zostaje wykluczony z Konkursu. 

 
 
VI. Rozwiązanie konkursu oraz nagrody: 
 

1. Od 5.11.2018 do dnia zakończenia konkursu trwać będzie plebiscyt internautów,          
którzy zdecydują o przyznaniu nagród autorom wybranych do drugiego etapu sześciu           
filmów. O zajęciu kolejnych miejsc w konkursie decyduje lista rankingowa, w której            
punktacja składać się będzie z ilości głosów przyznanych przez internautów. 

 
2. Nazwiska laureatów Konkursu, zostaną ogłoszone w dniu 09.11.2018 r. (piątek)          

podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Społecznej Szkole        
Podstawowej i Społecznym Gimnazjum nr 4 im. prof. A. Wodziczki. Ponadto lista            
laureatów zostanie opublikowana w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia na           
stronie internetowej Organizatora. 

 
VII. Komisja Konkursowa: 
 

1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz dla zapewnienia nadzoru nad          
prawidłowym przebiegiem konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową,       
która składać będzie się z przedstawicieli Organizatora.  

 
 
 
 
VIII. Postanowienia końcowe: 
 

1. Uczestnicy konkursu przenoszą bezwarunkowo w chwili dostarczenia filmów na         
Konkurs autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne i prawa zależne (w tym           
wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz          
przenoszenia praw nabytych na podstawie tego zlecenia na inne osoby) do           
zgłoszonych do Konkursu filmików wraz z prawem dokonywania w nich zmian na            
wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994             
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności prawo do: 



 
a) wprowadzania w wersji cyfrowej do pamięci komputera i wykorzystywania         

w Internecie; 
 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką         
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu        
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

 
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono          

– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. a) i pkt. c) 
 

– wyświetlanie i odtwarzanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie              
wybranym. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania filmików także         
na innych polach eksploatacji. 
 

2. Przystępując do Konkursu uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych 
związanych z autorstwem filmu zgłoszonego do Konkursu. 

 
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich nie pozbawia uczestnika konkursu praw         

do korzystania z utworu do celów niekomercyjnych (praw a niewyłączne). 
 

4. Uczestnicy Konkursu zapewniają, że Organizator nie poniesie żadnej        
odpowiedzialności w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawno        
autorskiej w związku z wykorzystaniem filmów konkursowych w jakiejkolwiek         
formie. 

 
5. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie na stronie           

internetowej organizatora swojego imienia i nazwiska. Laureat każdej z nagród          
zgadza się na upublicznienie imienia i nazwiska razem z wynikami Konkursu. 

 
6. Uczestnicy Konkursu, wysyłając zgłoszenie do Konkursu oraz podając swoje dane          

osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, na          
potrzeby Konkursu, zgodnie z RODO. 

 
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. 

 
 

Komitet Organizacyjny Konkursu. 
  



 

Załącznik do Regulaminu konkursu filmowego promujący jubileusz 
100-lecia Państwa Polskiego lub wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 

 
Formularz zgłoszenia do Konkursu filmowego promujący jubileusz 100-lecia Państwa 
Polskiego lub wybuchu Powstania Wielkopolskiego, organizowanego przez Społeczną 

Szkołę Podstawową i Społeczne Gimnazjum nr 4 im. prof. A. Wodziczki  
 
Imię i nazwisko:....................................................................................................
………………………………………………………………………………..

 
Tytuł filmu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Adres zamieszkania/kontaktowy 
 …………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………....  

………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………. 
 
Adres mailowy : ..………………………………………………………………... 
Telefon: ……………………..…………………………………………………….  

 
Sprzęt rejestrujący wykorzystywany do wykonania filmu konkursowego (podana ma  
w jednoznaczny sposób pozwolić zidentyfikować urządzenie): 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Ewentualne autorskie uwagi lub informacje dotyczące nadesłanego filmu: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu filmowego dla            
celów organizacji ww. Konkursu oraz wydania przyznanej nagrody, a także na umieszczenie na stronie              
internetowej mojego imienia i nazwiska wraz z informacją o wynikach uzyskanych przeze mnie w              
Konkursie. 
 

………………………………………………………… 
 

data i podpis 
 
 
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia. 
 
Oświadczam także, iż nie naruszam praw autorskich innych osób i posiada m stosowne zgody użycia               
wizerunku/pracy do wglądu na wezwanie Organizatora. 
 
 
 

………………………………………………………… 
 

data i podpis 


