
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO 

„JA KONTRA COVID” 
 

§1 

Organizatorzy  
 

1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy LO 6 w Szczecinie. 

2. Konkurs ogłoszony jest w ramach działań „antycovidowych” wybranych przez społeczność 

LO 6 w Szczecinie. Konkurs finansowany jest ze środków Rady Rodziców. 

§2 

Cele konkursu 
 

1. Celem konkursu jest zachęcenie do tworzenia filmów, które udowodnią, że sytuacja 

pandemii może być znakomitym wyzwalaczem kreatywności, fantazji i świeżości w uczniach 

LO 6. Twórczość ma także pokazać jak młodzi ludzie i ich najbliżsi radzą sobie w 

codziennym zmaganiu z pandemią. Organizatorzy liczą na filmy inteligentne, odważne, 

dowcipne, zaskakujące, abstrakcyjne, dziwne, zakręcone, a nawet szalone - o ile oczywiście 

nie naruszają prawa, elementarnych zasad przyzwoitości i niniejszego regulaminu.  

2. Ponadto celem konkursu jest: 

✓ wzajemne wspieranie się i budowanie relacji w czasie pandemii 

✓ podtrzymanie więzi wśród uczniów 

✓ propagowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych wśród młodzieży; 

✓ promocja szkoły w mediach tradycyjnych i społecznościowych.   

§3 

Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie LO 6 w Szczecinie. Absolwenci, 

nauczyciele, rodzice i opiekunowie mogą również nadsyłać własne prace, nie będą jednak 

oceniane i nagradzane w konkursie, ale będą mogły być promowane i publikowane.  

 

§4 

Zasady ogólne konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiej formy filmowej (do 5 minut) nawiązującej do 

hasła „Ja kontra Covid”. 

2. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby). 

3. Na konkurs każdy uczestnik lub zespół może przesłać jeden film. 

 

 

 



§5 

Zasady szczegółowe konkursu 

1. Film należy przygotować w formacie umożliwiającym publikację w serwisie YouTube. 

Preferowany format obrazu 16:9, orientacja pozioma. Format pliku zgodny z 

obowiązującymi standardami (.MOV .MPEG4 .MP4 .AVI .WMV .MPEGPS .FLV .3GPP) 

2. Twórcy filmu mogą wykorzystać i łączyć różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, 

wywiad, reportaż, teledysk, animacja, techniki łączone). 

3. Film można wykonać dowolną techniką przy użyciu dowolnego urządzenia 

multimedialnego, np. telefon komórkowy, tablet, aparat fotograficzny, kamera, 

oprogramowanie do animacji itp.  

4. Osobami występującymi w filmie (bohaterami reportażu, aktorami) mogą być osoby spoza 

społeczności szkolnej. Uzyskanie zgód na udział należy po stronie autora/autorów.  

5. Jeżeli w filmie konkursowym znajduje się wizerunek osoby/osób, które nie są uczniami 

LO 6, uczestnik zgłaszając film na konkurs zobowiązany jest do dołączenia pisemnego 

oświadczenia osoby/osób występujących w filmie na wyrażenie zgody na nieodpłatną 

publikacje tego wizerunku. W przypadku osób niepełnoletnich taką zgodę muszą wyrazić ich 

rodzice/opiekunowie prawni. Właściwa ochrona wizerunku osób przedstawionych w 

filmie leży wyłącznie po stronie autora filmu. Organizator nie bierze odpowiedzialności 

za jakiekolwiek problemy, w tym prawne, związane z przygotowaniem pracy.   

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

6. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

§6 

Prawa autorskie 

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

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez 

prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

2. Organizator, w związku z przeniesieniem na niego praw autorskich do filmów przez 

uczestników, zastrzega sobie prawo do nieograniczonego kopiowania filmów i ich publicznej 

emisji w celach promocji. 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, 

wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjnych Organizatora. 

4. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i 

nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za 



korzystanie ze zdjęć i nagrań, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie 

zdjęć i nagrań na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć i 

nagrań. 

5. W przypadku wykorzystania materiałów innych twórców w filmie (jak zdjęcia, 

muzyka, fragmenty innych produkcji) należy zapoznać się z zasadami polskiego prawa 

w tym zakresie oraz z zasadami obowiązującymi w serwisie youtube. Absolutnie 

zabronione jest wykorzystanie materiałów chronionych prawami autorskimi lub 

pokrewnymi bez uzyskania pisemnej zgody właściciela utworu.  

 

§ 7 

Termin i miejsce składania prac 

 

1. Prace należy przesłać najpóźniej do 20 stycznia 2021 r.  

2. Prace należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej: 

 za pomocą ogólnie dostępnych  serwisów do transferu danych (np. 

https://wetransfer.com/) na adres e-mail:  rrlo6szczecin@gmail.com w tytule transferu 

podając Konkurs Filmowy. Plik z filmem należy opisać na według szablonu: (imię i nazwisko 

autora, klasa), rozdzielone podkreślnikiem (przykład jan_kowalski_1C.mpg) 

lub  

umieszczając film na własnym kanale youtube i przesyłając link do filmu na adres na 

adres e-mail:  rrlo6szczecin@gmail.com w tytule maila należy podać „Zgłoszenie na konkurs 

filmowy” 

3. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym  

 

§8 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Jury podejmie decyzję co do wyboru prac, podziału nagród do 20 lutego 2021 r.  

4. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 2 000 zł. Nagrody będą przekazane w formie 

Voucherów do wybranych sklepów (do wyboru EMPIK, MediaMarkt, Decathlon).  

5. Wręczenie nagród nastąpi na uroczystym spotkaniu uczestników konkursu w terminie 

wskazanym przez organizatora. W przypadku braku możliwości zorganizowania uroczystego 

spotkania nagrody będą przekazywane laureatom indywidualnie.  

6. Wybrane prace będą opublikowane na stronie internetowej LO 6. 

 

https://wetransfer.com/
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§8 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, 

podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).  

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatorów z nadesłanych filmów. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: 

rrlo6szczecin@gmail.com. Dodatkowe pytania można kierować do przewodniczącego Rady 

Rodziców Piotra Bińka, tel. 698644484   
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