
Regulamin konkursu na film promujący szkolnictwo zawodowe (dalej Regulamin) 

§ 1 

Definicje/Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
a. „Konkurs” – konkurs polegający na wyłonieniu najlepszego filmu promującego szkolnictwo zawodowe, 

prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem; 
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty; 
c. „Komisja Konkursowa” – Komisja powołana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w celu rozstrzygnięcia 

Konkursu; 
d. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być uczeń lub grupa uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 

z terenu województwa lubelskiego wraz z nauczycielem-opiekunem. 
 
 

§ 2 

 
Postanowienia ogólne: 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru 
nad jego przeprowadzeniem. 

2. Konkurs ma zasięg wojewódzki. 
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19 maja 2017 r. 
4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą 
losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, 
ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 

§ 3 

 
Warunki udziału w konkursie: 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy: 
a. zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu; 
b. spełniać kryteria uczestnictwa tj. być uczniem lub grupą uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 

z terenu województwa lubelskiego wraz z nauczycielem-opiekunem. 
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie 

Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. 
4. Uczestnik udziela nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie przesłanego filmu w całości 

lub częściach przez Organizatora w działaniach promocyjnych akcji „Zawodowy Strzał w 10”. 
5. Warunkiem udziału w Konkursie osób niepełnoletnich jest dostarczenie do Organizatora pisemnej 

zgody rodziców lub prawnych opiekunów. 
6. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden film, w tym przypadku każdy film powinien być 

dostarczony oddzielnie. 
7. Filmy winny być dostarczone w zaklejonej kopercie na adres Organizatora, ul. 3 maja 6, 20-950 Lublin, 

na pendrive lub nośniku CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu) 
do dnia 9 czerwca 2017 r, godz. 15:30. 

8. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres szkoły oraz nagłówek „Zawodowy Strzał w 10 – konkurs 
filmowy”. 

9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz w 
przypadku wygranej na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów Konkursu w Internecie; 

10. Filmy złożone po terminie określonym w ust. 7, nie będą dopuszczone do Konkursu. 
11. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę lub kuriera 

filmów zgłaszanych na Konkurs. 
12. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych. 

 



§ 4. 

Opis przedmiotu Konkursu: 

1. Przedmiotem Konkursu jest zrealizowanie od 45- do 60- sekundowego filmu poświęconego promocji 
szkolnictwa zawodowego. 

2. Film musi zawierać hasło: „Zawodowy Strzał w 10!”. 
3. Film może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym 

w rozdzielczości 1280 x 720 (16:9 HD) lub 640 x 480 (4:3 SD). 
4. Film powinien zostać zapisany w formacje .mp4 lub .mov. 
5. Film nie może: 

a. naruszać godności ludzkiej; 
b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną 

oraz narodowość; 
c. ranić przekonań religijnych lub politycznych; 
d. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich; 
e. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu. 

 
§ 5 

 
Rozstrzygnięcie Konkursu: 

1. Filmy spełniające wymagania formalne zostaną zamieszczone na facebookowym profilu akcji 
Zawodowy Strzał w 10 (www.facebook.com/zawodowo) do dnia 12 czerwca 2017 r. 

2. W terminie od 12 czerwca 2017 r. do 18 czerwca 2017 r., godz. 23:59 internauci będą mogli głosować 
na najlepszy film promocyjny. O wygranej zadecyduje ilość polubień pod każdym z filmów. 

3. Komisja konkursowa powołana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty ogłosi wyniki na stronie 
Organizatora www.kuratorium.lublin.pl oraz podczas konferencji prasowej Lubelskiego Kuratora 
Oświaty w dniu 19 czerwca 2017 r. 
 

 
§ 6 

 
Odpowiedzialność: 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych 
operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) 
listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników. Organizator nie ponosi również 
odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków 
uczestnictwa w Konkursie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień 
niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie 
naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie opisywać sytuacje 
lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.  
 

§ 7 
 

Prawa autorskie: 
1. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora w ramach otrzymanej nagrody 

na podstawie umowy, autorskich praw majątkowych do tej pracy na następujących polach 
eksploatacji: 

a. zwielokrotnienie określoną techniką: drukarską, fotograficzną, zapis video na taśmie 
magnetycznej, digitalizacja na dowolnym nośniku zapisu cyfrowego; 

b. wprowadzenie do obrotu i obrotu nieodpłatnego oraz dystrybucja;  
c. wprowadzenie do pamięci systemów informatycznych, np. poprzez umieszczenie w bazie 

danych, w systemach sieciowych, jak Internet, infostrady, systemy on-line, itp.; 
d. pokazy na ekranach lub monitorach; 
e. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu; 

http://www.kuratorium.lublin.pl/


f. wykorzystanie we wszelkich formach w celach promocji i identyfikacji akcji „Zawodowy Strzał 
w 10!”; 

g. udostępnianie instytucjom oraz osobom trzecim na potrzeby promocji i identyfikacji akcji 
„Zawodowy Strzał w 10!”. 

2. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do nieudzielania licencji na wykorzystanie zwycięskiego filmu 
innym podmiotom. 

3. Zwycięzca Konkursu oświadcza, że zgłoszony film nie jest objęty żadnymi prawami osób trzecich.  
 
 

§ 8 
Nagrody 

1. Łączna wartość nagród rzeczowych w Konkursie wynosi 3000 zł. 
2. Poza przyznaniem pierwszej nagrody Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 
3. Wartość pierwszej nagrody stanowi jedyne wynagrodzenie za przeniesienie własności oryginalnego 

egzemplarza filmu oraz autorskich praw majątkowych do filmu, na polach eksploatacji wskazanych 
w umowie, która zostanie podpisana z laureatem. 

4. Nagroda zostanie przyznana po podpisaniu umowy, na warunkach i w terminie w niej określonym. 
 

§ 7 
 

Postanowienia końcowe 
1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
2. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji. 
3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 

  



Załącznik nr 1 
 
Karta zgłoszenia na Konkurs na film promujący szkolnictwo zawodowe 
 
Tytuł filmu …………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa grupy ………………………………………………………………………………………………..  

Imię i nazwisko zgłaszającego (nauczyciela bądź instruktora) 

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

Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………… 

Adres szkoły ………………………………………………………………………………………………… 

Numer kontaktowy ……………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska uczestników (wiek, rola w filmie) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu na film promujący szkolnictwo zawodowe i akceptuję 
jego treść oraz, że znajduję się w posiadaniu pisemnych oświadczeń uczestników (rodziców lub prawnych 
opiekunów w przypadku uczestników niepełnoletnich) zawierających zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na potrzeby 
przeprowadzenia oraz promocji konkursu (przez promocję rozumie się umieszczenie fragmentów lub całości 
filmów w mediach) przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 maja 6, 20-950 Lublin,  zgodnie z Ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r, poz. 922).  
 
 

………………………………………………………… 
podpis zgłaszającego 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

data pieczęć instytucji zgłaszającej                                         pieczęć i podpis dyrektora instytucji zgłaszającej grupę 


