
1 

 

 

 
REGULAMIN KONKURSU REJONOWEGO 

 

pod patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice  

 

na krótkometrażowy film promujący naukę języka chińskiego   

 „CHINESE TO LEARN” 

 

 

§1 ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,                

41-600 Świętochłowice, ul. Licealna 1, tel. 32 245 27 97. 

2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.   

 

§2 CELE KONKURSU 

1. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych. 

2. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu. 

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej. 

4. Promowanie wiedzy o sztuce filmowej.  

5. Promocja nauki języka chińskiego.  

 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie może brać udział młodzież szkół gimnazjalnych.  

2. Prace mogą być przygotowane indywidualnie lub zespołowo. 

3. Każdy z uczestników lub zespół osób może zgłosić tylko jeden film. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają wydatków poniesionych przez 

uczestników konkursu. 

5. W przypadku pracy zespołowej wymagane jest wskazanie osoby upoważnionej do odebrania 

nagrody albo wyróżnienia w imieniu zespołu. 

6. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie powinny wraz ze zgłoszeniem filmu dostarczyć 
podpisaną zgodę przez rodzica lub prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie oraz 

przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniem niniejszego regulaminu. 

7. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

 

§4 ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest nakręcenie krótkiego filmiku promującego naukę języka 

chińskiego.  

2. Projekcja filmu powinna trwać minimalnie 3 minuty, zaś maksymalnie 5 minut. 

3. Film może być wykonany w dowolnym gatunku. 

4. Film należy nakręcić sprzętem umożliwiającym cyfrowe odtworzenie zapisu (np. telefonem 

komórkowym, aparatem cyfrowym, kamerą cyfrową). 
5. Na końcu filmu musi być umieszczona informacja o autorze/autorach. 
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6. Praca konkursowa powinna być nagrana w formacie DVD. 

7. Wraz z pracą konkursową należy nadesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy.   

8. Prace należy składać do 14 lutego 2018r. w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres placówki. 

9. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: wartość merytoryczna (zgodność pracy z tematem 

konkursu), wartość artystyczna (pomysłowość, kreatywność), jakość techniczna (montaż, dźwięk, 

estetyka pracy). 

10. Spośród filmów biorących udział w konkursie zostanie wybrana jedna najlepsza praca, nagrodzona  

kwotą pieniężną (500 zł).  

11.  Zgłoszenie filmu w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem upoważnienia organizatorowi do 

wykorzystania filmu w ramach swojej działalności promocyjnej.  

12.  Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Dnia Chińskiego 

organizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi                                 

w Świętochłowicach dnia 20 lutego 2018r.  

 

§5 PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie, w tym 

uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w 

regulaminie. 

2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie z niniejszym 

regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmów na stronie 

internetowej organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępnienia.  

3. Nadesłane na konkurs pliki filmów przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora i nie będą 
zwracane autorom. 

4. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie organizatora do korzystania z nadesłanych filmów w sposób 

nieograniczony czasowo. 

5. Uczestnik konkursu zapewnia, że osoby występujące z filmie, a także ewentualni współtwórcy nie 

będą dochodzić od organizatora wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie z niniejszym 

regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie na stronie internetowej 

oraz inne przypadki publicznego udostępniania. 

6. W przypadku wystąpienia wobec organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia 

praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z filmów uczestnik 

pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. 

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest jedynym dokumentem 

określającym zasady konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

konkursu na krótkometrażowy film promujący naukę języka chińskiego  

„CHINESE TO LEARN” 

 

Część A. Informacje o uczestniku 

Imię i nazwisko …………………………………...…………………………..………………………………. 

Adres …………………………………………………………………………………………………………... 

Telefon ………………………………………………………………………………………………………… 

E – mail ………………………………………………………………………………………………………... 

Szkoła ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Część B. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych ………………………………………… 

 ………………...…………………………………….   na   potrzeby   konkursu   na   krótkometrażowy   film 

promujący    naukę    języka    chińskiego   „CHINESE   TO   LEARN”   organizowanego   przez   I  Liceum  

 Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Świętochłowicach. 

           

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

data i czytelny uczestnika konkursu                                                 data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

Część C. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne  

rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku 

 

Ja …………………………………………………….…… wrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie 

i  publikowanie  mojego  wizerunku  na  potrzeby  konkursu  na  krótkometrażowy  film  promujący naukę 

języka   chińskiego   „CHINESE  TO   LEARN”   organizowanego   przez   I   Liceum   Ogólnokształcące  z 

Oddziałami Dwujęzycznymi w Świętochłowicach. 

 

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

data i czytelny uczestnika konkursu                                                 data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 


