
REGULAMIN KONKURSU 

NA FILMIK PROFILAKTYCZNY

„STOP PRZEMOCY”

§ 1
Organizatorzy konkursu

Organizatorem  jest  Zespół  Interdyscyplinarny  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy 
w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu.

§ 2
Cele konkursu

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy.
2. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem przemocy.
3. Podnoszenie  świadomości  dzieci  i  młodzieży  na  temat  negatywnych  konsekwencji 

wynikających z występowania przemocy.

§ 3
Zasady konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII  szkół  podstawowych z terenu 
gminy Niebylec.

2. Przedmiotem  konkursu  jest  krótki  film  ujęty  w  formie  multimedialnej,  trwający 
maksymalnie  do  30  sekund  o  tematyce  dotyczącej  problemu  przemocy,  wskazujący  na 
wyraźny sprzeciw wobec zachowań przemocowych.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie linku z dostępem do filmu zamieszczonego 
w chmurze (np. Dysk Google) na adres: gopsniebylec@ops.net.pl

4.  Przykładowa  instrukcja  umieszczania  filmu  w  chmurze  znajduje  się  na  stronie: 
https://www.youtube.com/watch?v=5ipjpa_Lul0

5. Film musi spełniać następujące wymagania techniczne:
- plik cyfrowy ma być w jednym z formatów: AVI, MOV lub MPEG4,
- wielkość maksymalna 500MB,
- maksymalna rozdzielczość full HD 1920 x 1080.

6. Wraz  z  pracą  konkursową  należy  przesłać  zgodę  podpisaną  przez  rodzica/opiekuna 
prawnego (załącznik nr 1) . 

7. Zgłaszane  prace  mogą  być  wykonane  indywidualnie  lub  w  zespołach  maksymalnie 
trzyosobowych.

8. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorskie, nigdzie niepublikowane.
9. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być 

zgodna z normami obyczajowymi (nie może zawierać treści wulgarnych i obraźliwych).

§ 4
Przebieg konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 października 2022 r. i kończy 18 listopada 2022 r.
2. Prace muszą być przesłane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 18 listopada 

2022 r. Prace przesłane po dniu 18 listopada 2022 r. nie będą oceniane.
3. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatora w dniu 25 listopada 2022 r. 
4. Ocenie komisji będzie podlegać:

- zgodność tematu pracy z tematyką konkursu,
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- pomysłowość i kreatywność,
-  wartość merytoryczna.

5. Zostaną przyznane nagrody za zajęcie I,  II  i  III  miejsca oraz trzy wyróżnienia.  Ponadto 
wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają  drobne upominki.

6. Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

7. Nagrodzeni autorzy prac zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie.
8. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu 

w terminie 28.11.2022 do 02.12.2022 r. O dokładnym terminie laureaci konkursu zostaną 
powiadomieni telefonicznie.

9. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej gminy Niebylec. 
10. Wysyłając  pracę  na  konkurs,  rodzic  lub  opiekun  prawny  uczestnika  wyrażają  zgodę

na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto wyrażają zgodę
na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej 
nagrodzie  przez  uczestnika  na  stronach  internetowych  organizatora  i  w  publikacjach 
wydawniczych  organizatora  oraz  w  innych  środkach  masowego  przekazu,  na  potrzeby 
związane z podaniem wyników konkursu.

11. Wysyłając pracę na konkurs, rodzic lub opiekun prawny laureata nagrody wyrażają zgodę
na publikację wizerunku uczestnika (zdjęcia) zrobione podczas wręczania nagrody. Zdjęcia 
mogą  zostać  opublikowane  na  stronie  internetowej  organizatora,  w  publikacjach 
wydawniczych oraz w informacjach prasowych.

§ 5
Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  oraz  uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuje 
się,  iż  Administratorem  przekazanych  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Niebylec, 
Niebylec  170,  38-114  Niebylec.  Inspektor  ochrony  danych  osobowych: 
iod@niebylec.com.pl.

2. Podane dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie 
i  zgodnie  z  Regulaminem Konkursu  (zgłoszenie  uczestnictwa  w Konkursie,  wyłonienie 
laureatów  Konkursu,  wręczenie  nagród  laureatom  Konkursu,  publikacja  prac 
uczestników/laureatów Konkursu).

3. Przysługujące  prawa:  Prawo  dostępu  do  danych,  sprostowania  danych,  usunięcia, 
ograniczenia  przetwarzania,  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych. 
Polityka prywatności: https://gopsniebylec.bip.gov.pl zakładka RODO.

§ 6
Uwagi końcowe

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
2. Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu 

i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno - edukacyjnych na terenie Gminy 
Niebylec.



Załącznik  nr 1 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie

na filmik profilaktyczny „Stop przemocy”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

..............................................................................
(imię i nazwisko)

................................................................................
( klasa, nazwa szkoły)

w konkursie na filmik profilaktyczny pt. „Stop przemocy”, organizowanym przez Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Niebylcu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego 
dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów konkursu wizerunku mojego dziecka 
utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej gminy Niebylec.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu na filmik profilaktyczny 
„Stop przemocy” .

………………………………………………………………………………….…. 

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego oraz numer telefonu)




