
REGULAMIN KONKURSU 

,, Moja wspólnota, moja parafia, mój Kościół” 

 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs multimedialny organizowany jest przez Wydział Katechetyczny Kurii 

Metropolitalnej Łódzkiej i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie 

Trybunalskim  zwanych dalej Organizatorem konkursu.  

 

2. Koordynatorem Konkursu jest Izabela Mazurczyk, zwana dalej Koordynatorem Konkursu.   

 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 

Archidiecezji Łódzkiej.  

 

4. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami.  

 

7. Celem konkursu jest :  

a) dzielenie się własnymi doświadczeniami z życia we wspólnocie Kościoła Katolickiego,  

b) wzbudzenie zainteresowania uczniów społecznością, w której żyją,  

c) zachęcenie młodzieży do bycia kreatywnymi,  

d) propagowanie wykorzystywania w codziennej pracy urządzeń multimedialnych.  

 

8. Uczestnicy konkursu mają samodzielnie przygotować film związany z tematem. 

 

§ 2 
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Pracę należy stworzyć indywidualnie lub grupowo (max. 5 osób)  .  

 

2. Grupa reżyserska może składać się:  

a) z uczniów,  

b) z osób należących do tej samej parafii lub wspólnoty (ministranci, schola, itp.) – uczniowie 

mogą uczęszczać do tej samej lub różnych szkół ale muszą być w tej samej grupie 

wiekowej,  

c) z osób zaangażowanych bezpośrednio w przygotowanie filmu, np. aktorzy, reżyser, 

scenarzysta, scenograf, itp.  

 

3. W tworzenie pracy konkursowej oprócz uczniów mogą być zaangażowani wyłącznie 

nauczyciele lub opiekunowie grup.  

 

4. Praca zostanie zdyskwalifikowana, jeśli przy jej tworzeniu współpracować będą osoby 

trzecie.  

 

5. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i gatunku 

filmowym oraz technice (np. animacji).  

 

6. Pracę konkursową należy przesłać na adres i.mazurczyk@wodn.piotrkow.pl , której czas 

trwania nie przekracza 15 minut.  

 



7. Dodatkowo należy dołączyć minimum dwa zdjęcia z planu filmowego o rozdzielczości 

250-300 dpi, które mogą zostać wykorzystane przez Organizatorów w materiałach 

promocyjnych konkursu (np. na plakacie).  

 

8. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz zgodę na wykorzystywanie 

przez Organizatora konkursu wizerunku i danych osobowych uczestników.  

 

9. Pracę może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się 

twórcami filmu.  

 

10. Pełnoletni uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia,      

w którym wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie swoich danych 

osobowych (do pobrania wraz z kartą zgłoszenia ze strony konkursu).  

 

11. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez 

rodziców lub prawnych opiekunów (do pobrania wraz z kartą zgłoszenia ze strony 

konkursu).  

 

12. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które nie były nigdzie wcześniej 

publikowane. Nadesłanie pracy oznacza, że uczestnik jest autorem zgłoszonej pracy oraz 

posiada do niej wszelkie prawa autorskie. Autorzy oświadczają również, że ich praca nie 

narusza ani nie ogranicza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich.  

 

13. Przesłanie pracy konkursowej oznacza równoczesną zgodę na wykorzystanie filmu          

w celach promocji konkursu (np. poprzez umieszczenie na stronach internetowych 

Organizatora konkursu, na stornie parafii, z której pochodzą uczestnicy).  

 

14. W przypadku wykorzystania w filmie materiałów archiwalnych bądź fragmentów innych 

filmów konieczne jest posiadanie przez uczestnika zgody oraz dołączenie do karty 

zgłoszenia oświadczenia o tym, że taką zgodzę posiada. Organizator konkursu zastrzega 

sobie prawo do poproszenia uczestników konkursu o przesłanie stosownego dokumentu.  

 

15. W karcie zgłoszenia powinni zostać uwzględnieni wszyscy uczestnicy biorący udział       

w pracach nad filmem konkursowym.  

 

16. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 31 kwietnia 2020 r. do 

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. 

Dąbrowskiego 13, z dopiskiem ,,Moja wspólnota, moja parafia, mój Kościół”. W 

przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.  

 

§ 3 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 

zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania 

i kultury osobistej.  

 

2. Do oceny złożonych filmów Organizator konkursu powoła profesjonalne jury. 

 



3. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę:  

a) przedstawienie wspólnoty parafialnej, z którą jestem związany,  

b) ukazanie bogactwa duchowego wspólnoty, wpływu na życie jej członków oraz owoców 

wspólnego zaangażowania,  

c) oryginalność,  

d) technika,  

e) wrażenia artystyczne.  

 

4. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Gali Konkursowej Wydziału 

Katechetycznego przy ul. Ks. I. Skorupki 3 w Łodzi.  

 

5. Po Gali wyniki wraz ze zwycięskimi i wyróżnionymi filmami zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Organizatorów. 

 

6. Kartę zgłoszeniową i regulamin Konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można 

uzyskać na stronie: http://www.katecheza.lodz.pl/katecheta-w-szkole/konkursy/ 

 

7. Zgłoszenie prac na konkurs uważa się za uznanie warunków regulaminu oraz rozszerzenie 

praw autorskich oraz majątkowych na rzecz Organizatorów. Tym samym uczestnicy 

konkursu nie mogą rozpowszechniać prac konkursowych poprzez np. umieszczanie ich w 

Internecie.  

 

8. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane ich autorom.  

 

9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną 

zdyskwalifikowane.  

 

10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Organizator konkursu.  

 

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

 

KONTAKT: Izabela Mazurczyk, tel. 44/649-65-66 w. 34;  

i.mazurczyk@wodn.piotrkow.pl 

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU I 

 

Wyrażenie zgody przez rodziców/prawnych opiekunów: 

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

na wykorzystanie wizerunku i umieszczenie danych osobowych w/w uczestnika w bazie danych 

Organizatora Konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 24.05.2018r., poz. 1000)) w celu przeprowadzenia konkursu 

oraz dalszego wykorzystania prac. 

 

 

mailto:i.mazurczyk@wodn.piotrkow.pl


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

Miejscowość, data                                                                     Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU II 

 

Wyrażenie zgody przez  

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

na wykorzystanie wizerunku i umieszczenie danych osobowych w/w uczestnika w bazie danych 

Organizatora Konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 24.05.2018r., poz. 1000)) w celu przeprowadzenia konkursu 

oraz dalszego wykorzystania prac. 

 

 

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

           Miejscowość, data                                                                      Podpis pełnoletniego uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pieczątka szkoły/parafii 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Konkurs ,, Moja wspólnota, moja parafia, mój Kościół” 
 

 

 

I. Nazwa szkoły/parafii zgłaszającej udział uczniów w Konkursie 
 

.................................................................................................................................................................. 



II. Adres szkoły/parafii............................................................................................................................... 

Tel. .................................fax.........................................e-mail................................................................... 

III. Imię i nazwisko: 

 dyrektora/ks. proboszcza............................................................................................... 

 

 nauczyciela/opiekuna………………………………………………………………… 

V. Lista uczestników  

Lp. Imię ucznia Nazwisko ucznia klasa Uwagi 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

   .................................................     ................................................... 

miejscowość, data      podpis dyrektora/ks. proboszcza 

 

 

 


