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Regulamin Wielkopolskiego Konkursu Filmowego 

I love my country – the beauty of Wielkopolska 

(Kocham swój kraj – piękno Wielkopolski) 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu filmowego „I love my country – the 

beauty of Wielkopolska (Kocham swój kraj – piękno Wielkopolski)” zwanego dalej 

Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 

182, 62-800 Kalisz, sekretariat@odn.kalisz.pl, zwany dalej Organizatorem . 

3. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Departament Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, który jest jego 

Koordynatorem. 

4. Współorganizatorami Konkursu są:| 

1) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań,  

odn@odnpoznan.pl  

2) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, 

sekretariat@cdn.pila.pl  

3) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62- 510 Konin, 

cdn@cdnkonin.pl  

4) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno,  

oswiata@cdn.leszno.pl  

zwani dalej Partnerami. 

 

§2 

Cele Konkursu 

1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży idei lokalnego patriotyzmu. 

2. Konkurs sprzyja rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji językowych oraz cyfrowych uczniów. 
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3. Zachęcenie uczniów do stworzenia przewodnika po najciekawszych miejscach Wielkopolski 

w formie filmu nakręconego w języku angielskim. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie  

1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie klas 7 – 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół 

ponadpodstawowych. 

2. Konkurs ma charakter indywidualny oraz całkowicie bezpłatny. 

3. Każdy z uczestników przygotowuje tylko jedną pracę konkursową – krótki film ukazujący 

wybrane przez uczestnika miejsca z terenu Wielkopolski godne uwagi wraz z komentarzem 

w języku angielskim (napisy i/lub podkład głosowy). 

4. Długość filmu powinna mieścić się w 10 minutach – nie mniej niż 5  minut, nie więcej niż 10 

minut. Imię i nazwisko autora filmu należy umieścić na początku nagrania. 

5. Nauczyciel może być opiekunem kilku uczestników. 

6. Nauczyciel opiekun ucznia/uczniów zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną plik 

w odpowiednim formacie. 

7. Film należy przygotować i zapisać w jednym z popularnych formatów – mov lub mp4, 

umożliwiających odtworzenie bez konieczności wykorzystania specjalistycznego sprzętu 

lub oprogramowania. 

8. Uczestnik jest odpowiedzialny za pozyskanie wszelkich zgód na publikację wizerunków osób 

przedstawionych w filmie - zgodnie z przepisami prawa oraz ma obowiązek dołączenia ww. 

zgód razem z kartą zgłoszeniową. 

9. Praca nie może naruszać praw autorskich innych osób, tj. nie może łamać przepisów ustawy  

z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz.1191, 

z późniejszymi zmianami). 

§4 

Przebieg Konkursu 

1. Nauczyciel opiekun ucznia/uczniów przesyła prace wraz z załącznikami do regulaminu drogą 

elektroniczną na adres właściwego Partnera lub Organizatora do 20 lutego 2023 r.  
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2. Podczas pierwszego etapu Konkursu, Organizator oraz Partnerzy wyłaniają po 3 prace finałowe 

ze swojego obszaru w dwóch kategoriach (3 prace szkoła podstawowa oraz 3 prace szkoła 

ponadpodstawowa). Prace przekazują do Organizatora do 28 lutego 2023 r.  

3. Skład komisji konkursowej pierwszego etapu ustala i powołuje Dyrektor właściwego Partnera. 

4. Kryteria oceny prac: 

1) sposób realizacji tematu, 

2) kreatywność, 

3) walory wizualne i estetyczne, 

4) jakość obrazu oraz dźwięku, 

5) bogactwo językowe, 

6) poprawność językowa, 

7) zgodność z wymogami formalnymi. 

5. Komisja konkursowa etapu drugiego finałowego powoływana jest przez Organizatora po 

ustaleniu z Koordynatorem i Partnerami.  

6. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłania laureatów spośród nadesłanych 

przez Partnerów prac finałowych. Laureatami Konkursu zostają uczniowie 6 najwyżej 

ocenionych prac konkursowych; 3 uczniów w kategorii szkół podstawowych oraz 3 uczniów 

w kategorii szkół ponadpodstawowych. 

7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu w 2023 r. - 

nauczyciele autorów prac finałowych zostaną poinformowani o dokładnym terminie. 

8. Decyzje Komisji Konkursowych są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

9. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 

§5 

Prawa autorskie 

 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: 

1) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych filmów, 

2) udziela Koordynatorowi na okres 5 lat, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej 

terytorialnie licencji na korzystanie z filmów w dowolnym niekomercyjnym celu, a 

w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Koordynatora 

i Organizatora, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) wprowadzanie filmów do pamięci komputera, 

b) archiwizowanie filmów, 
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c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania (np. CD), 

d) publikowanie filmów, 

e) odtwarzanie filmów podczas publicznych uroczystości. 

2. Uczestnik Konkursu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów, w tym 

w szczególności wynagrodzenia za ich rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz inne 

przypadki publicznego udostępniania filmów. 

3. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby lub instytucje występujące lub uwiecznione 

na zdjęciu, a także ewentualni współtwórcy nie będą dochodzić od Koordynatora lub 

Organizatora wynagrodzenia. 

4. W przypadku wystąpienia wobec Koordynatora lub Organizatora przez osoby trzecie 

z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich 

związanych z korzystaniem z filmów, uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci 

odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie jego zasady, 

określone niniejszym regulaminem. 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki 

prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do 

Organizatora. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od 

decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w siedzibach Partnerów. 

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych 

w związku z realizacją Konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora 

i Koordynatora, w szczególności: w materiałach prasowych, stronach internetowych, mediach, 

plakatach itp. 

5. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń uczestnika Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie 

okaże się nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika 

z Konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody 

6. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: 

1) Karta zgłoszenia do Wielkopolskiego Konkursu Filmowego „I love my country – the beauty 

of Wielkopolska (Kocham swój kraj – piękno Wielkopolski)”, 
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2) Informacja dla uczestnika konkursu – zasady przetwarzania danych osobowych, 

3) Karta oceny Wielkopolskiego Konkursu Filmowego „I love my country – the beauty of 

Wielkopolska (Kocham swój kraj – piękno Wielkopolski)”, 

4) Protokół pierwszego etapu Wielkopolskiego Konkursu Filmowego „I love my country – the 

beauty of Wielkopolska (Kocham swój kraj – piękno Wielkopolski)”, 

5) Protokół etapu finałowego Wielkopolskiego Konkursu Filmowego „I love my country – the 

beauty of Wielkopolska (Kocham swój kraj – piękno Wielkopolski)”. 
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Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia do Wielkopolskiego Konkursu Filmowego  

„I love my country – the beauty of Wielkopolska (Kocham swój kraj – piękno 

Wielkopolski)” 

 

 

Dane uczestnika 

Imię  

Nazwisko  

Klasa   

 

Szkoła 

Nazwa  

Ulica  

Miejscowość  

Telefon  

 

Opiekun/nauczyciel 

Imię   

Nazwisko  

e-mail  

 

 

Partner, na którego adres wysyłana jest karta zgłoszeniowa 

Nazwa  

Adres  
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1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i znane mi są warunki uczestnictwa 

w Wielkopolskim Konkursie Filmowym „I love my country – the beauty of Wielkopolska (Kocham 

swój kraj – piękno Wielkopolski)”. 

2. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym i ich 

zgodność ze stanem na dzień złożenia w karcie zgłoszenia. 

 

 

……………………………......                ……………………………...... 
         Miejscowość, data                                Podpis Uczestnika 

        

            

 
………………………………               ………………………………. 
            Miejscowość, data           Podpis Opiekuna/Nauczyciela 

 

 

 

 

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

              Miejscowość, data           Podpis rodzica (w przypadku,  

gdy Uczestnik jest niepełnoletni) 

 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez Organizatora, Koordynatora oraz 

Partnerów. 

 

 

……………………………......                ……………………………...... 
         Miejscowość, data                                   Podpis Uczestnika 

 

 

 

 

 

………………………………                  ……………………………..... 
             Miejscowość, data                   Podpis Opiekuna/Nauczyciela 

         

 

        
                      
……………...........................                …………………………......... 
          Miejscowość, data                         Podpis rodzica ( w przypadku,  

gdy Uczestnik jest niepełnoletni) 
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Załącznik nr 2 
 

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU - Zasady przetwarzania danych osobowych  

 
1. Administratorem danych osobowych w zakresie w jakim zostały one przekazane przez uczestników 

konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. 

2. Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celach:  

a. przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu filmowego „I love my country – the 

beauty of Wielkopolska (Kocham swój kraj – piękno Wielkopolski)”  

b. archiwalnych,  

c. promocji Województwa Wielkopolskiego z wykorzystaniem wizerunku.  

3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą:  

a. na podstawie wyrażonej przez uczestników zgody,  

b. w zakresie wykorzystania wizerunku;  

c. w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych;  

d. w związku z realizacją zadania publicznego.  

4. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, nazwa szkoły będą udostępnione 

Komisji Konkursowej.  

5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 

z administratorami danych osobowych wskazanych w pkt. 1.  

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.  

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem 

możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone.  

8. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz usunięcia danych 

osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a.  

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania.  

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

11. Dane osobowe uczestnika w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły, będą podawane do 

publicznej wiadomości.  
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           Załącznik nr 3  
Pieczątka 

 

 

Karta oceny Wielkopolskiego Konkursu Filmowego „I love my country – the 

beauty of Wielkopolska (Kocham swój kraj – piękno Wielkopolski)” 

 
 

Imię i Nazwisko Uczestnika: 

 

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

 

Szkoła, Klasa: 

 

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

 

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

 

 
 Ocena 

Kryterium oceny 1 pkt 2 pkt 3 pkt 

Sposób realizacji tematu    

Kreatywność    

Walory wizualne i estetyczne    

Jakość obrazu oraz dźwięku    

Bogactwo językowe    

Poprawność językowa    

Zgodność z wymogami formalnymi    

 

 

 
 

SUMA PKT:  

 

Data:  

 

Podpisy członków Komisji:   

 

1. …………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………. 

3. ……………………………………………………. 

4. ……………………………………………………. 
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Załącznik nr 4 

 

 
         Pieczątka  

 

 

 

Protokół pierwszego etapu Wielkopolskiego Konkursu Filmowego „I love 

my country – the beauty of Wielkopolska (Kocham swój kraj – piękno 

Wielkopolski)” 

 

 

 
Komisja w składzie:  

 

1. ……………………………………….. 2. ………………………………………………. 

7. ………………………………………. 4. ……………………………………………… 

 

- wytypowała do etapu filmowego następujące osoby:  

 

L.P.  Imię i nazwisko Nazwa i adres szkoły Klasa 

 

Szkoły podstawowe 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

 

Szkoły ponadpodstawowe 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

 

 

 

Podpisy członków Komisji: 

 

..……………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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Załącznik nr 5 

 

 
          Pieczątka  

 

 

Protokół etapu finałowego Wielkopolskiego Konkursu Filmowego „I love 

my country – the beauty of Wielkopolska (Kocham swój kraj – piękno 

Wielkopolski)”. 
 

Komisja w składzie:  

 

1. ……………………………………….. 2. ………………………………………………. 

 

3…………………………………………. 4. ……………………………………………… 

 

- wytypowała następujących laureatów Konkursu:  

 

L.P.  Imię i nazwisko Nazwa i adres szkoły Klasa 

 

Szkoły podstawowe 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

 

Szkoły ponadpodstawowe 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

 

Podpisy członków Komisji powołanej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu: 

 

 

..……………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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