
                                                              
 

 

 

REGULAMIN  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA FILM KRÓTKOMETRAŻOWY    

„Wpływ zmian klimatu na NASZE zdrowie” 
 

 

§ 1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

1. Organizatorem  Konkursu  jest  Regionalny  Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli                              
i  Informacji  Pedagogicznej  „WOM”  w  Rybniku,  zwany  dalej  „Organizatorem”. 

2. Adres organizatora  Konkursu: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli                                  
i Informacji Pedagogicznej  „WOM” w Rybniku,  44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4A. 

3. Adres  e-mail  organizatora  Konkursu: info@wom.edu.pl  ,  edu@wom.edu.pl 
4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie głównego  organizatora oraz na stronie 

www.wom.edu.pl 
 
§ 2. CELE   KONKURSU 

1. Rozwijanie  zainteresowań na temat  wpływu  zmian  klimatu  na  NASZE  zdrowie,  

2. Inspirowanie młodzieży do działań twórczych,  

3. Rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej,  

4. Promowanie autorytetów.  

5. Inspirowanie  nauczycieli  do  twórczej  pracy  z  uczniem. 

6. Rozpowszechnienie  materiałów  edukacyjnych  z  projektu  InfoSMOG-MED  

https://wom.edu.pl/?page_id=17071  

 

§ 3. ZASADY  KONKURSU 

1. RODN i IP „WOM” w Rybniku organizuje Konkurs na film krótkometrażowy skierowany 

do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz młodzieży szkół 

ponadpodstawowych województwa śląskiego. 

2. Tematyka Konkursu związana jest z kampanią związaną z przeciwdziałaniem 

negatywnym zmianom klimatycznym.  

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu krótkometrażowego, związanego                     

z szeroko rozumianym tematem  „Wpływ zmian klimatu na NASZE zdrowie”. 

4. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  przesłanie na  adres  pocztowy  głównego 
organizatora: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji 
Pedagogicznej  „WOM”  w Rybniku,  44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4A,   

 KARTY ZGŁOSZENIA  UCZNIA  (załącznik nr 1 do regulaminu),   

 OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA  (załącznik nr 3 do regulaminu),   
oraz  w  przypadku  ucznia  niepełnoletniego   

 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZESTNIKA (załącznik nr 2 do 
regulaminu). 
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§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie może brać udział młodzież klas siódmych  i ósmych szkół podstawowych 

oraz młodzież szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego.  

2. Do Konkursu należy zgłaszać filmiki krótkometrażowe wcześniej niepublikowane, 

nieprezentowane i nienagradzalne w innych konkursach.  

3. Film zgłoszony do Konkursu może zostać nakręcony przez ucznia przy pomocy telefonu 

komórkowego.  

4. Każdy uczestnik może przesłać 1 film.  

5. Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne:  

a) długość filmu 2- 5 min,  

b) film musi zawierać tytuł  oraz  napisy końcowe  (imię i nazwisko autora), 

c) obraz musi być opatrzony komentarzem. 

6. Autorzy  prac  mogą  w  dowolny  sposób  interpretować  temat. 

7. Filmy powinny być dostarczone na płycie DVD w formacie umożliwiającym 

odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza.  

8. Płyty powinny być opisane (autor, czas trwania i tytuł filmu) i zapakowane w sposób 

uniemożliwiający ich uszkodzenie. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac                     

w czasie ich transportu.  

9. Prace w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs FILM  KRÓTKOMETRAŻOWY” 

razem ze zgłoszeniem i oświadczeniami stanowiącym załącznik do regulaminu można 

składać osobiście w siedzibie Organizatora lub przesłać pocztą na adres Regionalnego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, ul. 

Parkowa 4A, 44-200 Rybnik  do  20  kwietnia  2022r.  

 
 
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Prace Konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora.  

2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:  

a) zgodność z tematem i celami Konkursu,  

b) atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy,  

c) twórcze podejście do zagadnienia.  

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas konferencji, która odbędzie 27 kwietnia  

2022r.  w RODNiIP „WOM” w Rybniku.  

4. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach Konkursu oraz zaproszeni na uroczyste 

wręczenie nagród podczas konferencji .  

5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub 
którym nie mógł zapobiec,   w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, 
w tym siły wyższej.  

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia naboru do  Konkursu  tj.  od  
7  marca  2022 roku i obowiązuje do czasu jego zakończenia tj. do 20 kwietnia 2022 
roku. 



                                                              
 

7. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone 
z Konkursu. 

 

§ 6. PRAWA AUTORSKIE  

 

1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu 

wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub 

uwidocznione na filmie i w prezentacji, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na 

nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.  

2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie                       

z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za 

rozpowszechnianie filmów na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki 

publicznego udostępniania.  

3. Nadesłane na Konkurs pliki filmów  przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora 

i nie będą zwracane autorom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

Załącznik  nr  1  do  Regulaminu 

KARTA  ZGŁOSZENIA  UCZNIA 

do  udziału  w  WOJEWÓDZKIM KONKURSIE NA FILM KRÓTKOMETRAŻOWY  „Wpływ zmian 

klimatu na NASZE zdrowie” 

 

DANE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Klasa:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Opiekun (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………... 

 

PEŁNA NAZWA  PLACÓWKI ………….…………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

ADRES PLACÓWKI  ………………………………………………………………………………………………..…… 

 

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

 

TELEFON  PLACÓWKI  ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Prosimy  przesłać tylko w komplecie  z  załącznikami  wypełnionymi  przez  rodziców. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….    ………………………………………………………………………………. 
        Miejscowość  i  data              Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna  

 

 

 



                                                              
 

Załącznik  nr  2  do  Regulaminu 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW  UCZESTNIKA: 

Zgłaszam  moje  dziecko  …………………………………………………………………………………….……………………….. 
                       (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 

do  udziału  w  WOJEWÓDZKIM KONKURSIE NA FILM KRÓTKOMETRAŻOWY  „Wpływ zmian klimatu 

na NASZE zdrowie” 

  

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem w/w  konkursu. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

r. (RODO) 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 L 119, s. 1) - informujemy, że Administratorem danych 

osobowych jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM”  

w Rybniku, z siedzibą przy ul. Parkowej 4 A.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka do celów związanych  

z udziałem w konkursie oraz promocji tego wydarzenia na stronach internie wom.edu.pl, oraz  

w lokalnych mediach. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Zgoda, o której 

mowa powyżej, została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Zebrane dane będą 

przechowywane do 31.12.2023 r. 

 

……………………………………………….             …………………………………………………………………………. 
        Miejscowość  i  data       Czytelne podpisy rodziców /prawnych opiekunów dziecka  
          

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA  

Imię i nazwisko rodzica /   opiekuna dziecka / Ja - …………………………………………………………………………… /    

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

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka / imię i nazwisko dziecka, 

szkoła, klasa/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

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

podczas uroczystego podsumowania konkursu organizowanego przez Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Parkowej 

4 A, a także na wykorzystanie ww. wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć na stronie internetowej 

www.wom.edu.pl i lokalnych mediów w celu promocji i informacji o wydarzeniu edukacyjnym. 

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1191, 1293, 1669).  Wizerunek może być przechowywany / wykorzystywany do 31.12.2023 r. 

 

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

         Miejscowość i data                                                        Czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów  
 

uczniowie niepełnoletni bez oświadczeń rodziców lub z oświadczeniami podpisanymi tylko przez nauczyciela  czy  z 

oświadczeniami podpisanymi przez inne  osoby nie będą przyjmowane  do  uczestnictwa  w  konkursie. 



                                                              
 

         Załącznik  nr  3  do  Regulaminu 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA:  

 

DANE SZKOŁY 

Nazwa szkoły  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Adres  ………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

 

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

 

Tel. / e-mail  …………………………………………………………………………………………… 
 

Nauczyciel - opiekun (imię i nazwisko)  

 

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

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA - OPIEKUNA  UCZESTNIKA  KONKURSU:  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulamin konkursu i przyjmuję jego  treść do realizacji.  
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  

(RODO) 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 L 119, s. 1) - informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Parkowej 4A. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z udziałem w konkursie oraz 

promocji tego wydarzenia na stronie internetowej wom.edu.pl, oraz w lokalnych mediach. Informujemy, że 

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, 

ale niezbędne do realizacji ww. celu. Zgoda, o której mowa powyżej, została wyrażona dobrowolnie zgodnie  

z art. 4 pkt 11 RODO. Pani/Pana dane będą przechowywane do 31.12.2023 r. 

 

 

 
  

……………………………………………….    ………………………………………………………………………………. 
        Miejscowość  i  data                           Czytelny podpis nauczyciela  

 

 

*uczniowie bez oświadczeń nauczycieli  lub z oświadczeniami podpisanymi przez inne  osoby nie będą 

przyjmowane   do  uczestnictwa  w  konkursie 


