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Regulamin konkursu na film promujący szkołę 

 

I. Cele konkursu 

1. Promowanie na forum miasta i regionu pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół 

Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu. 

2. Inspirowanie uczniów do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych i wychowawczych; 

3. Promowanie aktywności i kreatywności uczniów; 

4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy 

wychowawczej. 

 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs (zwany dalej Konkursem) na film (zwany dalej Utworem) promujący szkołę ma 

charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich aktualnych uczniów (zwanych dalej 

Autorami) Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu (zwanego 

dalej Organizatorem). 

2. Autorzy mogą zgłaszać Utwory przygotowane indywidualnie lub jako zespoły.  

W przypadku pracy zespołowej nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości. 

3. Każdy Autor może zgłosić jeden Utwór do Konkursu. 

4. Każdy Utwór powinien zawierać następujące elementy: prezentację zawodów, w których 

kształceni są uczniowie szkoły branżowej i technikum w ZSB, prezentację bazy 

dydaktycznej i współczesnego wizerunku szkoły, prezentację osiągnięć uczniów  

i pracowników ZSB, odwołanie do tradycji szkoły itp. 

5. Autorzy Utworów zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad: 

a. Niedopuszczalne jest naruszanie praw autorskich innych podmiotów. 

b. Utwór nie może zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację 

seksualną, narodowość, poglądy polityczne oraz raniące uczucia religijne. 

c. Utwór nie może zawierać treści obraźliwych, wulgaryzmów i godzących w osoby trzecie. 

d. Utwór może przedstawiać temat w sposób żartobliwy, ale nie satyryczny czy ironiczny. 

e. Utwór może być wykonany w dowolnie wybranej konwencji, np. reportażu, filmu 

dokumentalnego, fabularnego lub animowanego. 
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6. Zgłoszenie Utworu do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

przez Autora i wyrażeniem zgody na późniejsze wykorzystanie Utworu przez 

Organizatora, niezależnie od tego czy Autor został laureatem czy nie. 

7. Autorzy biorący udział w Konkursie upoważniają Organizatora do nieodpłatnego 

korzystania i rozporządzania zgłoszonymi Utworami w działaniach związanych z promocją 

ZSB. 

8. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

9. Wszystkie przekazane Utwory pozostają w archiwum Organizatora. 

10. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Autora z udziału w Konkursie, co jest 

równoznaczne z odmową przyznania nagrody w przypadku, gdy Autor podał w zgłoszeniu 

nieprawidłowe dane lub nie dotrzymał postanowień niniejszego regulaminu. 

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na szkolnej stronie internetowej Organizatora. 

 

III. Wymagania techniczne Utworów: 

1. Rozdzielczość: 

a. minimalna: 720 x 480 (16:9 SD), 

b. zalecana: 1280 x 720 (16:9 HD), 

c. maksymalna 1920 x 1080 (16:9 Full HD), 

2. Format zapisu: mpg, mov, avi, zalecane H.264,  

3. Rozmiar maksymalny pliku: do 4 GB, 

4. Format dźwięku: preferowane są kodeki MP3 lub AAC, 

5. Utwór może  być  nakręcony:  kamerą  cyfrową,  telefonem  komórkowym  lub  aparatem 

fotograficznym. 

6. Czas trwania: od 3 do 5 minut.  

7. Utwór powinien mieć tytuł oraz zawierać napisy początkowe i końcowe. 

 

IV. Zgłaszanie Utworów 

1. Utwory konkursowe należy przekazać na pendrive lub płycie CD do 10 marca 2023 r.,  

do godz. 12:00 Organizatorowi, przynosząc je do gabinetu wicedyrektorów wraz  

z wypełnionymi załącznikami 1 i 2 (karta zgłoszenia do konkursu i metryka filmu). 

2. Zgłaszający Autor ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób 

trzecich w związku z wykorzystaniem Utworu. 
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V. Ocena Utworów 

1. Oceny Utworów dokona jury w składzie: 

a. nauczyciele wchodzący w skład zespołu promującego ZSB, 

b. opiekun Samorządu Uczniowskiego ZSB, 

c. przedstawiciel Dyrekcji ZSB. 

 

VI. Nagrody 

1. Organizator przewiduje nagrody dla Autorów zwycięskich Utworów. 

2. Zwycięskie Utwory zostaną upublicznione na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych Organizatora oraz wykorzystane w czasie promocji ZSB. 

 

VII. Unieważnienie konkursu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku: gdy nie 

wpłynie żadna praca, gdy Utwory konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,  

gdy poziom artystyczny Utworów będzie niezadowalający. 

 

VIII. Ustalenia końcowe 

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jego odwołanie bądź zmiany  

w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego. 

 

IX. Klauzula informacyjna RODO 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza 

Wielkiego w Radomiu, ul. Kościuszki 7. 

2. W Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego został wyznaczony Inspektor 

Ochrony Danych – pan Michał Paprocki, z którym kontakt jest możliwy pod adresem 
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korespondencyjnym: Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kościuszki 

7, 26-600 Radom oraz pod adresem e-mail iod@zsb.radom.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolne 

wyrażenie chęci wzięcia udziału w Konkursie na film promujący szkołę. 

4. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane organom 

upoważnionym do dostępu na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji udziału w Konkursie 

na film promujący szkołę bądź też do zakończenia Konkursu na film promujący szkołę 

przez Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do  

a. dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość 

pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 

b. prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność 

poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy 

zbieraniu czy przetwarzaniu danych 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek  

o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość 

przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie 

przechowywać 

d. prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. 

W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo  

to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych  

z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

7. prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). 

Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania 

danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy 

już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba 

że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, 
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które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw  

i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania. 
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Załącznik 1: KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA FILM O SZKOLE 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Filmowego i akceptuję jego 

treść. Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do filmu i przenoszę je  

na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, 

ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania filmu do wymogów, jakie muszą 

zostać spełnione przed jego publikacją. 

Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w Dz.U. 1994 

nr 24 poz. 8 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym 

w szczególności w zakresie wykorzystania, wystawiania, udostępniania na stronach 

internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, 

bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. 

 

 

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

 

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

* Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu 

 

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

Data i podpis autora/-ów filmu   
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Załącznik 2.: METRYKA FILMU 

 

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

Autor / Autorzy: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Czas trwania: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Autor scenariusza: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Autor zdjęć: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(Wypełniamy poniższe pola, jeśli mają zastosowanie) 

Utwory wchodzące w skład filmu: 

1. 

Tytuł utworu: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj utworu: …………………………………………………………………………………………..………………… 

Kompozytor: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Autor tekstu: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko wykonawcy: ..………………………………………………………………………………………………… 

Właściciel praw autorskich: …………………………………………………………………………………………… 

2. 

Tytuł utworu: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj utworu: …………………………………………………………………………………………..………………… 

Kompozytor: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Autor tekstu: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko wykonawcy: ..………………………………………………………………………………………………… 

Właściciel praw autorskich: …………………………………………………………………………………………… 

 

 

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 


