KONKURS FILMOWY PT. „POKAŻ, CO POTRAFISZ”
ORGANIZATOR PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 W KRAKOWIE

REGULAMIN
konkursu filmowego pt. „Pokaż, co potrafisz”
Wstęp
Zainteresowania wzbogacają i wpływają na naszą aktywność własną. Inspirują do działania na rzecz
poznawania świata, doskonalenia umiejętności, zdobywania wiedzy, które z sukcesem mogą być
wykorzystywane na etapie pracy zawodowej. Rozwijanie zainteresowań wymaga wysiłku i czasu. Ta
wytrwała praca często przeradza się w pasję.
Ogłaszając konkurs pt. „Pokaż, co potrafisz”, chcemy stworzyć okazję uczennicom i uczniom klas
siódmych i ósmych szkoły podstawowej do opowiedzenia o sobie w dwuminutowym filmie,
podzielenia się z innymi swoimi zainteresowaniami, umiejętnościami, talentami.
Do udziału w konkursie, w charakterze mentorów, zapraszamy również uczennice i uczniów
krakowskich techników, którzy mają wiedzę i umiejętności w zakresie filmowania i montażu krótkich
filmów oraz są gotowi podzielić się nimi z uczniami ze szkoły podstawowej, uczestnikami konkursu
„Pokaż, co potrafisz”.

I.

Założenia organizacyjne:
1. Konkurs organizowany jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2
w Krakowie, zwaną dalej Organizatorem, z siedzibą pod adresem: 31-231 Kraków, ul.
Siewna 23D.
2. Celem konkursu jest:
 kształcenie umiejętności dostrzegania przydatności wiedzy i rozwijanych
umiejętności w późniejszym życiu,
 zachęcenie do aktywności twórczej w realizacji opowieści filmowej
z zastosowaniem nowych technologii i urządzeń multimedialnych,
 doskonalenie umiejętności prezentacji własnej twórczości,
 rozwijanie kompetencji związanych z pracą w zespole.
3. Adresatami konkursu są uczennice i uczniowie klas siódmych i ósmych krakowskich
szkół podstawowych oraz uczennice i uczniowie krakowskich techników – w
charakterze mentorów.
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie jest Organizatorem II etapu
konkursu.
5. Organizatorem I etapu konkursu jest szkoła podstawowa.
6. Szkoła podstawowa jako organizator I etapu konkursu może zgłosić do Organizatora II
etapu tylko jedną pracę konkursową.
7. Technika zgłaszają uczniów do udziału w konkursie w charakterze mentorów.
8. Wykaz mentorów zostanie zamieszczony na stronie internetowej konkursu
https://zvukmy.webwave.dev/kfilmowy 25 lutego 2021 r.
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9. Zadaniem uczestników ze szkół podstawowych jest stworzenie opowieści filmowej o
sobie, swoich zainteresowaniach, umiejętnościach, talentach i o tym, w jaki sposób
będą je mogli wykorzystać w życiu zawodowym.
10. Zadaniem mentorów jest towarzyszenie uczestnikowi konkursu ze szkoły
podstawowej w procesie realizacji filmu – od scenariusza poprzez filmowanie,
reżyserowanie, grę aktorską, montaż i udźwiękowienie.
11. Zgłoszenie uczniów techników do udziału w konkursie w charakterze mentorów
odbywa się za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej
konkursu https://zvukmy.webwave.dev/kfilmowy.
12. Zgłoszenie mentorów powinno nastąpić do 23 lutego 2021 r.
13. Mentorem może także zostać nauczyciel szkoły podstawowej, do której uczęszcza
uczestnik konkursu.
14. Konkurs trwa od 11.02.2021 r. do 08.04.2020 r.
15. Przesłanie pracy konkursowej przez szkołę powinno nastąpić do dnia 08.04.2021 r.
16. Przesłanie pracy konkursowej odbywa się za pośrednictwem formularza
zamieszczonego
na
stronie
internetowej
konkursu:
https://zvukmy.webwave.dev/kfilmowy.
17. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (wraz z oświadczeniami) jest
niezbędny do zakwalifikowania filmu do postępowania konkursowego.
18. Oświadczenia należy wydrukować, podpisać i przesłać w formie skanu.
19. Do konkursu nie będą dopuszczone filmy, których treść:
a) zawiera wulgaryzmy, słowa powszechnie uznane za niedopuszczalne,
b) wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej,
c) propaguje używki lub przemoc.
20. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora II etapu konkursu
www.poradnia2krakow.pl
oraz
na
stronie
internetowej
konkursu
https://zvukmy.webwave.dev/kfilmowy do dnia 06.05.2021 r.
21. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
22. Przystąpienie do II etapu konkursu oznacza, że uczestnicy zapoznali się regulaminem
konkursu i akceptują wszystkie jego postanowienia.
23. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie
internetowej www.poradnia2krakow.pl oraz na stronie internetowej konkursu:
https://zvukmy.webwave.dev/kfilmowy.
24. Wszelkiej pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail
danutakomorowska@poradnia2krakow.pl.
II.

Zasady konkursu:
1. Wymagania organizacyjne i formalne dotyczące prac konkursowych:
a) film nie powinien trwać dłużej niż dwie minuty, włączając w to napisy końcowe,
b) film nie może zawierać materiału objętego prawem autorskim i/lub własności
intelektualnej osób trzecich,
c) film musi zostać umieszczony na You Tube w wersji niepublicznej,
d) film nie może zostać upubliczniony przed ogłoszeniem wyników konkursu,
w przypadku wcześniejszego upublicznienia zostanie wykluczony z konkursu,
e) film musi być wynikiem samodzielnej pracy ucznia szkoły podstawowej. Rolą mentora
jest wspieranie i zapewnienie pomocy o charakterze merytorycznym,
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f) film musi zawierać tytuł,
g) film musi zawierać napisy końcowe: imię i nazwisko autora, nazwę jego szkoły, imię i
nazwisko mentora, nazwę jego szkoły,
h) na początku filmu należy zamieścić informację o następującej treści: Film został
przygotowany na konkurs „Pokaż, co potrafisz” organizowany przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Krakowie.

III.

Prace Jury konkursu
1. Do oceny filmów zostanie powołane jury konkursu.
2. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie, nie będą
oceniane.
3. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu,
pomysłowość, jakość techniczna filmu, rodzaj zastosowanych technik artystycznych,
ogólne wrażenia artystyczne.
4. Spośród prac nadesłanych w terminie jury konkursu wybierze 5 filmów, które zostaną
poddane ocenie internautów.
5. Oddanie głosów odbędzie się poprzez polubienie filmu – „łapka w górę”.
6. Termin i szczegółowe zasady głosowania on-line zostaną podane na stronie
internetowej Organizatora www.poradnia2krakow.pl oraz na stronie internetowej
konkursu https://zvukmy.webwave.dev/kfilmowy.
7. Wynik głosowania zostanie zamieszczony na stronie Organizatora konkursu oraz na
stronie internetowej konkursu.
8. Termin i miejsce wręczenia nagród zostanie podany na stronie internetowej
Organizatora
oraz
na
stronie
internetowej
konkursu
https://zvukmy.webwave.dev/kfilmowy.

IV.

Nagrody
1. Dla najlepszych prac (pierwsze trzy miejsca) Organizator przewidział nagrody o
wartości: I miejsce – 600,00 zł, II miejsce – 500,00 zł, III miejsce – 400,00 zł.
2. Nagrodę tej samej wartości otrzyma uczestnik konkursu ze szkoły podstawowej oraz
jego mentor.

V.

Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik konkursu oświadcza i potwierdza, że:
a. akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie,
b. dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zgodę na
podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska, pełnej nazwy szkoły, której jest
uczniem – wyłącznie na potrzeby konkursu, wypełniając oświadczenia zawarte w
formularzu zgłoszeniowym,
c. uczeń technikum biorący udział w konkursie w charakterze mentora ponadto wyraża
zgodę na podanie jego adresu e-mail temu uczestnikowi konkursu, z którym będzie
współpracował przy realizacji filmu,
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d. film nie narusza żadnych praw autorskich i nie zawiera treści sprzecznych z porządkiem
publicznym i dobrymi obyczajami.
2. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. Decyzje
Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w
harmonogramie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników niewłaściwych
lub nieprawdziwych danych, uniemożliwiających przekazanie nagrody.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, w szczególności
w przypadku:
1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2) gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków niniejszego regulaminu,
3) niezadowalającego poziomu artystycznego filmów zgłoszonych na konkurs.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka
zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach
Organizator będzie informował na swojej oficjalnej stronie internetowej
www.poradnia2krakow.pl
i
stronie
internetowej
konkursu
https://zvukmy.webwave.dev/kfilmowy.
7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie www.poradnia2krakow.pl.
8. Do kontaktu w sprawie niniejszego konkursu w imieniu Organizatora wyznacza się Danutę
Komorowską, e-mail danutakomorowska@poradnia2krakow.pl.

VI.

Ochrona danych osobowych
Administratorem danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie z
siedzibą przy ul. Siewnej 23D, 31-231 Kraków.
Obowiązek podania danych
Podanie danych jest dobrowolne.
Zakres danych
Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, klasę, nazwę szkoły, adres
szkoły, dane kontaktowe szkoły.
Cel przetwarzania
Przetwarzanie danych służy jedynie realizacji konkursu.
Podstawa przetwarzania
Dane przetwarzane są na podstawie:
rozporządzenia RODO* (art.6 ust.1 litera a), czyli na podstawie dobrowolnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym powyżej.
Odbiorcy danych
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Dane mogą zostać przekazane lub udostępnione w całości lub w części innym podmiotom.
Kategorie odbiorców to:
- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa,
- portal społecznościowy Facebook, w związku z posiadaniem przez administratora profilu na
wskazanym portalu społecznościowym.
Okres przechowywania
Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
Realizacja praw
Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Informujemy, że wycofanie zgody na
przetwarzanie danych nie wpłynie na przetwarzanie danych przez okres, w którym zgoda
obowiązywała. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich
poprawiania. Mają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania.
Mają Państwo prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego, jakim jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podane dane nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego
podejmowania decyzji lub profilowania.
Dane kontaktowe
e-mail: poradnia2krakow@op.pl Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
W przypadku żądań i pytań dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na
adres e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl.
*rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Dz.Urz. UE.L Nr 119, str. 1).

Załączniki:
1. Zgłoszenie pracy w konkursie filmowym
2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie ucznia technikum
3. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
4. Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu
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