Konkurs na filmik
pt. „Jak bezpiecznie spędzać ferie”
dla uczniów szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego
ORGANIZATORZY:
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W INOWROCŁAWIU
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
NADGOPLAŃSKIE WOPR W KRUSZWICY
STRAŻ MIEJSKA INOWROCŁAW
POWIAT INOWROCŁAWSKI

REGULAMIN
Postanowienia ogólne
§1

Podstawowym celem Konkursu jest:
 edukacja na temat zasad bezpieczeństwa,
 propagowanie bezpiecznie spędzania czasu wolnego,
 kształtowanie właściwych postaw,
 rozwijanie kreatywnych pomysłów u dzieci i młodzieży.
§2
Tematyka konkursu dotyczy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
§3
Zadania uczestników konkursu:
 wykonanie filmiku, w którym uczestnik sam i tylko on bierze w nim udział i jest widoczny, przy czym może
być to wersja z lektorem, komentarzem lub bez, oczywiście nagrania filmiku może dokonać inna osoba na
przykład rodzic dziecka itd.
 filmik ma dotyczyć bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych
 na filmiku mogą znajdować się wyłącznie sytuacje, które zostały wcześniej zaplanowane i nagrane, nie mogą
być to sytuacje rzeczywistych zdarzeń i z udziałem osób postronnych,
 w konkursie biorą udział wyłącznie uczniowie szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego
 jeden uczestnik może nadesłać na konkurs wyłącznie jeden filmik, który może trwać nie dłużej niż 1 minutę,
 parametry filmu: format filmu MP4 lub AVI umieszczone na płycie DVD.
 zgłaszane na konkurs filmiki nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to praw autorskich oraz nie
mogą zawierać treści dyskryminujących oraz powszechnie uznawanych za obraźliwe.

§4
Pracę konkursową nagraną na płycie DVD wraz z wymaganymi informacjami należy dostarczyć w kopercie do
Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 13 – 15, pokój nr 108 z dopiskiem „Jak bezpiecznie
spędzać ferie”. Należy też podać imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasę, pełną nazwę szkoły, telefon kontaktowy
do rodzica/opiekuna prawnego i podpisane oświadczenie rodzica.

§5




Przekazane filmiki zostaną ocenione komisyjnie, a oceniane będą:
- zgodność pracy z tematyką konkursu,
- cel edukacyjny,
- pomysłowość.
W skład komisji wchodzą między innymi przedstawiciele organizatorów. Komisja wyłoni laureatów i przyzna
nagrody oraz wyróżnienia.
Laureaci zostaną zaproszeni na oficjalne ogłoszenie wyników konkursu w lutym 2022 roku.
§6

Zasady konkursu:
 Konkurs trwa do 30 stycznia 2022r.
 Fundatorem nagród i upominków są organizatorzy.
 Prace konkursowe nie będą odsyłane.
§7
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1000) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania
nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora oraz w celach promocji Konkursu, a także na
ewentualne umieszczenie danych autora na materiałach profilaktycznych, które mogą być rozdysponowywane na
terenie naszego powiatu i dalej. Nagrodzone prace mogą być wykorzystane przez Organizatorów jako materiał
profilaktyczny. Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest Komendant Powiatowy Policji z
siedzibą w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław.

Życzymy powodzenia!

