
Regulamin szkolnego konkursu 

„Filmowe życzenia świąteczne” 
 

I.  Organizator 
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku 

oraz Samorząd Uczniowski klas 4-8 przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. 

Polonii w Słupsku. 

 

II. Adresat 

Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku 

 

III. Cele 

 Inspirowanie uczniów do działań twórczych, wzbudzanie kreatywności. 

 Wdrażanie do pracy w zespole z poczuciem współodpowiedzialności. 

 Umożliwienie dzielenia się wynikami swojej pracy. 

 

IV. Komisja 

 Skład komisji konkursowej zostanie ustalony po nadesłaniu prac przez uczniów.  

 Zadaniem komisji jest ocena prac oraz wyłonienie zwycięzców. 

 Decyzje komisji są ostateczne – od werdyktu nie przysługuje odwołanie. 

 

V. Konkurs 

 Uczniowie poszczególnych klas 4-8 przygotowują krótkie filmiki z życzeniami świątecznymi 

(Boże Narodzenie) skierowanymi do uczniów, pracowników szkoły i rodziców. 

 W każdym filmie przygotowanym przez daną klasę musi wziąć udział (wystąpić) co najmniej 5 

uczniów tej klasy.  

 Realizacja filmu musi odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego, tzn. każdy uczeń 

nagrywa fragment filmu ze swoim udziałem samodzielnie, a następnie przesyła go do 

wyznaczonej przez daną grupę osoby, która montuje całość i przesyła na adres: 

konkurs.swiateczny.sp10@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2020 roku. 

 Czas trwania filmu nie może przekroczyć 3 minut. 

 Do konkursu należy zgłaszać filmy wcześniej niepublikowane, w których występują wyłącznie 

uczniowie danej klasy. 

 Każda klasa może przesłać 1 film. 

 Kryteria oceny prac: pomysłowość i oryginalność, kreatywność, stopień zaangażowania, kultura 

słowa i zachowania. (Filmy zawierające treści obraźliwe lub inne uznawane powszechnie za 

niewłaściwe nie będą brane pod uwagę.) 

 Do e-maila należy dołączyć nazwę klasy (np. kl. 4 z) oraz imiona i nazwiska uczniów, którzy 

wystąpili w filmie wraz ze skanem lub zdjęciem podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) 

każdego uczestnika konkursu klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez 

rodziców lub prawnych opiekunów (Załącznik nr 1). 

 Przesłanie klauzuli zgody oznacza zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział ucznia w 

konkursie oraz upublicznienie jego wizerunku poprzez zamieszczenie filmu z jego udziałem na 
stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 10 im. Polonii w 

Słupsku. 

 

VI. Ogłoszenie wyników i nagrody 

 Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 20 grudnia 2020 r.  

 Nagrody pieniężne dla zwycięzców funduje Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej                    

z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku: 

 nagroda główna (500 złotych), 
 pięć wyróżnień (po 200 złotych). 

 Nagrodę odbiera wychowawca klasy. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 Regulamin konkursu „Filmowe życzenia świąteczne” wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

konkursu i jest jedynym dokumentem określającym jego zasady. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

 

 

mailto:konkurs.swiateczny.sp10@gmail.com


 

Załącznik nr 1. 

…………………………………….. 

 

……………………………………. 
Dane rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

Klauzula zgody 

na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

………………………………………………………………………………………….. 
(imię lub imiona, nazwisko dziecka) 

przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Polonii z siedzibą w Słupsku przy 

ul. Orląt Lwowskich 1 A, w związku z organizowaniem w szkole dodatkowych zajęć, 
udziałem dziecka w uroczystościach, konkursach, zawodach sportowych, zbiorowych 

wyjściach i wyjazdach poprzez ich zamieszczanie w szczególności w: kronice szkolnej, 

gazetkach, tablicach ściennych i folderach oraz graficznych opracowaniach albumowych i 
kalendarzowych, na stronie internetowej szkoły oraz profilu społecznościowym, np. 

„Facebook.com”, „Twitter.com”, „NK.pl-Nasza Klasa”, na stronie internetowej Słupskiego 

Miejskiego Portalu Edukacyjnego -dla potrzeb funkcjonowania szkoły oraz w celu informacji 
i promocji szkoły. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie i utrwalanie wizerunku mojego dziecka 
podczas zajęć w szkole, wycieczek, konkursów i uroczystości organizowanych przez Szkołę 

Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Polonii z siedzibą w Słupsku przy ul. Orląt 

Lwowskich 1 A oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć, filmów i 
nagrań w: kronice szkolnej, gazetkach, tablicach ściennych i folderach oraz graficznych 

opracowaniach albumowych i kalendarzowych, na stronie internetowej szkoły, Miejskiego 

Portalu Edukacyjnego oraz profilu społecznościowym – w celu informacji i promocji szkoły. 

3. Wyrażam zgodę na opatrzenie wizerunku mojego dziecka jak i wykonanych przezeń prac i 
wykonań podpisem poprzez użycie imienia i nazwiska dziecka: 

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

(imię lub imiona, nazwisko dziecka) 

1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

3. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o przysługującym mi prawie do cofnięcia wyrażonej 
zgody w dowolnym momencie. 

 

Szkolny Konkurs „Filmowe życzenia świąteczne”  
4. ……………………………………………………………………………………….. 

(nazwa konkursu) 

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

    (miejscowość, data)                                                                                            (czytelny podpis) 

 


