
 

„Razem pod parasolem prawa” - projekt dofinansowany z rządowego  
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Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 

 
 

Regulamin Konkursu „Mało lat mam a na bezpieczeństwie się znam” 

§1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Mało lat mam a na 

bezpieczeństwie się znam”, zwanego dalej „Konkursem”, który będzie polegał na 
wykonaniu filmu/spotu, którego tematem będzie przeciwdziałanie przemocy w 
szkole/pokazanie konstruktywnego, modelowego sposobu rozwiązania problemu,                          
z którymi  dzieci i  młodzież  spotykają się w szkole lub mogłyby spotkać się w szkole. 

2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu: „Razem pod parasolem prawa” 
dofinansowanego ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016                 
i 2017”, obszar działania – Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci                        
i młodzieży. 

3. Celem konkursu jest ograniczanie przemocy w szkole i zażywania substancji 
psychoaktywnych oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do konstruktywnego rozwiązywania 
problemów.  

4. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi zwane dalej 
„Organizatorem”. 

5. Konkurs prowadzony jest na terenie powiatu gołdapskiego. 
6. Prace konkursowe należy przesyłać lub składać osobiście na płycie DVD lub CD do                          

3 listopada 2017 roku na adres: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 
Gołdap z dopiskiem: Konkurs „Mało lat mam a na bezpieczeństwie się znam”. 

7. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich szkół z powiatu gołdapskiego (podstawowe, 
ponadgimnazjalne). 

8. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu „Mało lat mam a na bezpieczeństwie się znam” 
Organizator zamieści na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Gołdapi                      
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. 
 

§ 2. 
Warunki udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie szkoły, zwanej dalej "Uczestnikiem", oznacza akceptację postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) i przesłanie 
wraz ze swoim filmem do Organizatora.  

3. Każdy Uczestnik (szkoła) może zgłosić jeden film. 
4. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków określonych 

w niniejszym Regulaminie, tj.: 
a)  zgłoszone po terminie, 
b) zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie. 
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§ 3. 
Zasady przyznawania nagród w Konkursie 

1. Spośród zgłoszeń konkursowych nadesłanych w określonym terminie wybrane zostaną trzy 
filmy, które otrzymają 1,2,3 miejsce oraz 1 wyróżnienie.   

2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa czteroosobowa Komisja Konkursowa 
powołana przez Organizatora. 

3. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe dla szkoły, osób biorących udział w 
filmie, osób organizujących pracę przy produkcji i „obróbce” filmu.  

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu i terminie odebrania nagród  
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub numer wskazany 
w zgłoszeniu. Lista szkół nagrodzonych zostanie opublikowana na w/w stronach 
internetowych. Nagrody zostaną wręczone uroczyście. 

5. Najlepsze filmy mogą być udostępnione przez Organizatora, za zgodą Uczestnika do pracy 
wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w szkołach na terenie powiatu gołdapskiego. 

§ 4. 
Prawa autorskie 

1. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich 
w szczególności praw autorskich. 

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora projektów 
zgłoszonych przez siebie na Konkurs.  

3. Autorskie prawa majątkowe nagrodzonych filmów/spotów oraz własność nadesłanych 
propozycji nieodpłatnie przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania nagrody.  

4. Laureatom Konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania 
przez Organizatora z nagrodzonych filmów/spotów. 

 
§ 5.  

Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez podania 

przyczyny. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od momentu podania go do 
publicznej wiadomości (np. za pomocą sieci Internet). 

2. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: 
inwestycje@powiatgoldap.pl. Organizator Konkursu odpowie  na adres e-mail podany przez 
Uczestnika. 

3. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom konkursu. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. 
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Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu „Mało lat mam a na bezpieczeństwie się znam” 

Zgłoszenie 

Do powiatowego  konkursu „Mało lat mam a na bezpieczeństwie się znam”. 

Pełna nazwa szkoły:  

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

Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów realizacji zadania - przedstawicieli szkoły: 

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

Telefon kontaktowy do w/w opiekuna: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Osoby biorące udział (aktorzy) w realizacji filmu/spotu: 

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

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

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

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

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

 

Osoby zajmujące się produkcją filmu/spotu: 

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

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

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

Oświadczenie dyrektora szkoły: 

1. ………………………………………………………………………………………….. (nazwa szkoły) jest autorem filmu/spotu  

i posiada do nich prawa autorskie, nie naruszając praw autorskich osób trzecich. 

2. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni go akceptuję. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez organizatorów 

konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014r. poz. 1182, 1662). Dane osobowe będą wykorzystane do celów promocyjno – edukacyjnych. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy w zakresie 

określonym w Regulaminie konkursu.  

 

……………………………………………………………………. 

/data i podpis dyrektora szkoły/ 


