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Regulamin konkursu 

§1 

Postanowienia ogólne 

Nazwa: Konkurs na najlepszy film promujący Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu, zwany dalej PRACĄ.  

Organizator: Prezydium Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, zwany dalej ORGANIZATOREM.  

§2 

Cel, przedmiot, zasady ogólne konkursu 

1. Celem konkursu jest zachęcenie społeczności uczniowskiej do promowania swojej szkoły 
oraz późniejsze wykorzystanie pracy podczas ważniejszych wydarzeniach szkolnych jak 
i również w mediach elektronicznych szkoły. 

2. Przedmiotem konkursu jest produkcja filmu trwającego od 1 do 3 minut,  promującego 

Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu. Film 

może zostać wyprodukowany w dowolnej technice oraz formie (animacja, dokument, 

fabuła, film eksperymentalny itp.). Prace należy nagrać na płycie CD/DVD lub pendrive 

w formacie mp4 lub innym po konsultacji z organizatorami pod adresem 

prezydiumrrlo7wroc@gmail.com.  

3. Do udziału w konkursie mogą się zgłosić uczniowie reprezentujący swoje oddziały klasowe. 
Każdy odział klasowy może zgłosić maksymalnie 1 film.  

4. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być 

zgodna  z normami obyczajowymi.   

5. Praca nie może być dziełem profesjonalisty, musi być wykonana samodzielnie przez 

uczniów.   

6. Upublicznianie pracy będzie się obywać  zgodnie  z normami obyczajowymi tylko 

i wyłącznie na potrzeby LO nr VII we Wrocławiu.    

7. Uczestniczy konkursu przystępując do konkursu akceptują treść niniejszego regulaminu 

i jednocześnie wyrażają zgodę na publikacje pracy na portalu szkoły celem wyłonienia 

zwycięzcy konkursu.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych 

z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów,  sprawiających że nie nadają 

się one do publicznej prezentacji.   

9. Uczestnicy konkursu muszą posiadać zgodę na publikację wizerunku osób występujących 

w nagraniu na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.  
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§3 

Czas trwania, zasady zgłaszania i oceniania konkursu 

1. Harmonogram przebiegu konkursu: 

a. 26.02.2020 – 03.03.2020 -  ogłoszenie konkursu na lekcjach przez 

wychowawców klas oraz na stronie http://www.lo7.wroc.pl/ 

b. Do 23.03.2020 - zgłoszenie prac  przez uczniów do udziału w konkursie do 

wychowawców klas. 

c. 23-27.03.2020 przekazanie prac do sekretariatu uczniowskiego – budynek B lub 

drogą elektroniczną na adres prezydiumrrlo7wroc@gmail.com. 

d. 28.03.2020 – 02.04.2020 umieszczenie prac na portalu szkoły do oceny (prace 

zostaną ponumerowane  celem ich identyfikacji w trakcie oceny) 

e. 02.04.2020 – 08.04.2020 – ocena prac zgodnie z punktem 6 niniejszego 

paragrafu. 

f. 10.04.2020 – rozstrzygnięcie konkursu, podanie wyników głosowania do 

publicznej wiadomości na stronie http://www.lo7.wroc.pl/  oraz przekazanie 

zwycięskiej pracy na ręce Dyrekcji szkoły.  

2. Zgłoszenia z danego oddziału dokonuje wytypowana przez Wychowawcę osoba lub sam 

Wychowawca zgodnie z pkt  3§3.  

3. Pracę na płycie CD lub pendrivie składa się w zamkniętej kopercie, w sekretariacie szkoły 

– budynek B lub na adres e-mail prezydiumrrlo7wroc@gmail.com. 

4. W przypadku złożenia pracy drogą elektroniczną w tytule e-maila, a przypadku złożenia 

pracy w sekretariacie szkoły – budynek B na kopercie, należy zamieścić poniższą treść: 

a. Prezydium Rady Rodziców VII LO we Wrocławiu 

b. konkurs: Film promujący szkołę  

c. Autorzy: numer oddziału klasowego i nazwisko wychowawcy 

5. Ocenie podlegać będzie: 

a. oryginalność, 

b. jakość i technika wykonania, 

c. przesłanie/ treść, 

d. poprawność językowa, 

e. wymiar artystyczny. 

6. Ocena prac będzie przebiegać wg. poniższego schematu:  

a. w ramach klas – każda klasa może oddać 3 głosy tj. typować 3 prace bez 
wskazania miejsca za wyjątkiem swojej klasowej pracy  

b. w ramach Rady Pedagogicznej – Rada Pedagogiczna po wewnętrznym 
głosowaniu może oddać 3 głosy tj. typować 3 prace 

c. Dyrektor – może oddać 3 głosy tj. typować 3 prace   
d. Prezydium Rady Rodziców może oddać 3 głosy tj. typować 3 prace 
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Wytypowane prace należy zgłaszać na adres: prezydiumrrlo7wroc@gmail.com z dopiskiem 

numeru pracy i osoby/podmiotu głosującego np. „PRACA NUMER 7, 15 , 16/DYREKTOR lub np. 

PRACA NUMER 3, 6, 19/IGSP.  

Głosowanie w ramach poszczególnych grup a,b,c,d  powinno umożliwić oddanie głosu 

każdemu zainteresowanemu  np. w klasie każdy uczeń może oddać swój głos a wychowawca 

przekazuje pracę z największą liczbą głosów.   

Zwycięskie prace to te z największą ilością typowań.  

7. Decyzja co do wyboru nagrodzonych prac, jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.   

8. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół podpisany przez Organizatora 

konkursu. 

9. Nagroda za zajęcie: 

a. pierwszego miejsca to 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).  

b. drugiego miejsca to 1.000.00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

10.  Nagroda zostanie przekazana Wychowawcy zwycięskiej klasy. Nagrodę należy 

przeznaczyć dla uczniów danego oddziału, przy czym o sposobie przeznaczenia kwoty 

decyduje wychowawca klasy w porozumieniu z uczniami.  

§4 

Prawa autorskie 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestniczy posiadają 

pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy.  

2. Uczestnicy konkursu udzielają  Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu i jego następcom bezterminową i nieodpłatną  zgodę 

na korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imion i nazwisk autorów, w celach 

promocyjno-marketingowych szkoły, stosownie do jej potrzeb, między innymi na stronie 

internetowej oraz spotkaniach otwartych .   

3. Każdy uczestnik swoim zgłoszeniem jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę 

na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich i majątkowych Dyrektorowi Liceum 

Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu do nadesłanej 

pracy,  w zakresie jej wielokrotnego wykorzystania, utrwalania, obróbki i powielania 

za pośrednictwem dowolnego medium (praca stanie się własnością LO nr VII), oraz 

oświadcza, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności 

nie narusza ich praw majątkowych  i osobistych praw autorskich.  

§5 

Ochrona danych osobowych  

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje 

się, że Organizator Konkursu nie zbiera danych osobowych uczestników konkursu. 

2. Podczas całego okresu trwania konkursu dane osobowe uczestników będą w posiadaniu  

Liceum Ogólnokształcącego  nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu, 

które to jest Administratorem  tych danych w związku z nauczaniem uczestników konkursu 

w danej placówce.  

3. Okres przechowywania danych  będzie do momentu zakończenia publikacji pracy oraz 

zakończenia okresu nauczania  w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.   

4. Wszelkie zasady przetwarzania  danych, poprawy i wglądu do nich precyzują szkolne 

uregulowania w tym zakresie.  

§6 

Postanowienia końcowe 

1.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.   

2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://www.lo7.wroc.pl/ 

http://www.lo7.wroc.pl/

