
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO 

„DOBRY ZAWÓD-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ !”

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem Konkursu Filmowego „DOBRY ZAWÓD-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ !”, 
zwanego dalej: „Konkursem” jest Świętokrzyski Kurator Oświaty i Wojewoda Świętokrzyski, 
zwany dalej: „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest we współpracy z: TVP3, Targami Kielce, PFRON, Specjalną 
Strefą Ekonomiczną „Starachowice”, Bałtowskim kompleksem turystycznym, radio eM.

3. Patronat medialny nad Konkursem objęła TVP3, radio eM.

4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz 
szkół  ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

5. Konkurs będzie przeprowadzany w terminie od 1 września 2019 r. do 2 października 
2019 r.

II. Cele  Konkursu:

 promocja i przybliżenie specyfiki  kształcenia oraz wykonywania pracy w wybranych 
zawodach,  

 upowszechnienie informacji na temat wybranych zawodów szkolnictwa zawodowego,
 zachęcenie dzieci i młodzieży szkół do wyboru edukacji w szkołach zawodowych,
 stworzenie oryginalnych projektów prac promujących ciekawe zawody,
 rozbudzanie kreatywności wśród młodzieży,
 doskonalenie  praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi 

instrumentami promocji.

III. Przedmiot Konkursu:

1. Przedmiotem Konkursu jest nagranie krótkiego filmu promującego jeden z poniższych 
zawodów:

 technik programista,
 technik turystyki na obszarach wiejskich,
 technik urządzeń przemysłu szklarskiego,
 technik technologii szkła,
 technik usług fryzjerskich, 
 technik hotelarstwa,
 kierowca mechanik,
 opiekun medyczny,
 technik farmaceutyczny,
 technik masażysta,
 terapeuta zajęciowy,
 asystent osoby starszej,
 asystent osoby niepełnosprawnej,
 opiekunka środowiskowa,
 mechanik pojazdów samochodowych,
 fryzjer,



 elektryk,
 stolarz,
 kelner,
 kucharz,
 pracownik pomocniczy mechanika, 
 pracownik pomocniczy ślusarza,
 pracownik pomocniczy stolarza,
 pracownik pomocniczy krawca,
 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 pracownik pomocniczy gastronomii,
 pracownik pomocniczy fryzjera.

2. Film powinien uwzględniać specyfikę  zawodu oraz elementy kształcenia 
teoretycznego i praktycznego.

3. Czas trwania filmu: do  5 minut. 

IV. Wymagania dotyczące prac zgłoszonych do Konkursu:
 film należy wykonać w dowolnej technice filmowej, techniką cyfrową za pomocą 

dowolnego urządzenia (np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery 
cyfrowej), 

 prace należy zapisać w formacie mp4 na płycie CD-Rom lub DVD,
 płytę należy opisać: „Film na Konkurs „DOBRY ZAWÓD-LEPSZA 

PRZYSZŁOŚĆ !”, Ponadto na płycie należy zamieścić imiona i nazwiska autorów, 
pełną nazwę reprezentowanej szkoły, nazwę promowanego zawodu,

 do płyty należy dołączyć: 
 formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr1),
 zgoda rodzica/ opiekuna prawnego  na udział w konkursie filmowym „DOBRY 

ZAWÓD-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ !” (Załącznik nr 2),
 oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych na 

Organizatora Konkursu oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
(Załącznik nr 3),

 oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na 
przetwarzanie danych osobowych – osoba pełnoletnia (Załącznik nr 4),

 oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na 
przetwarzanie danych osobowych – osoba niepełnoletnia (Załącznik nr 5),

 za prawidłowe opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel lub opiekun 
ucznia/uczniów,

 prace niezwiązane z tematem Konkursu będą odrzucone,
 brak któregoś z ww. załączników powoduje wykluczenie pracy z Konkursu.

V. Zasady Konkursu:

1. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jeden film.
2. Prace konkursowe mogą być tworzone przez grupę składającą się maksymalnie 

z dwóch uczniów.
3. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi 

być zgodna z normami obyczajowymi. Filmy zgłaszane do konkursu nie mogą być 
przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach.



4. W przypadku niepełnoletnich uczestników Konkursu, do pracy załączone winno być 
oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział 
w Konkursie na zasadach określonych w regulaminie.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik posiada 
pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do filmu oraz, że praca konkursowa 
nie narusza praw osób trzecich.

6. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do filmu nadesłanego na Konkurs 
lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża uczestnika 
Konkursu.

7. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na 
korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora oraz 
miejscowości zamieszkania, w celach promocyjnych, stosownie do potrzeb 
Organizatora, między innymi na stronie internetowej Organizatora.

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.

VI. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie: 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Termin dostarczania prac konkursowych do 2 października 2019 r. do godz. 15.00.

4. Sposób dostarczania prac: 

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i załącznikami w 
postaci podpisanych oświadczeń należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: 
„Konkurs Filmowy” 

 w Sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, pokój 
nr 231

lub przesyłać na adres:

 Kuratorium Oświaty w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25- 516 Kielce 

(decyduje data wpływu do Kuratorium).

VII. Ocena i Nagrody

1. Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

2. Przy ocenie filmów Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące 
kryteria:

 1) zgodność filmu z tematem Konkursu; 
2) kreatywność i oryginalność ujęcia specyfiki kształcenia w danym zawodzie oraz   

elementów kształcenia teoretycznego i praktycznego;
3) nowatorstwo w podejściu do tematu;



4) techniczne wykonanie materiału filmowego;
5) ogólne wrażenie estetyczne.

3. Uchwały Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
4. Nagrody zostaną wręczone podczas Kongresu Edukacji Przyszłości w dniu 

22.10.2019 r.
5. Wyniki Konkursu zostaną zamieszone na stronie internetowej organizatora 

www.kuratorium.kielce.pl nie później niż do dnia 24.10.2019 r. 
6. Komisja Konkursowa wyłoni spośród wszystkich uczestników Konkursu 

3 laureatów. 
7. Autorzy najwyżej ocenionych prac w Konkursie otrzymają atrakcyjne nagrody 

rzeczowe.
8. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe.
9. Organizator przekaże laureatom Konkursu informację o gali telefonicznie bądź 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na nr telefonu i adres wskazany
 w formularzu zgłoszeniowym.

10. W przypadku rezygnacji przez laureata z przyznanej w Konkursie nagrody, 
Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania tej nagrody innemu uczestnikowi 
Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe i zajął kolejne miejsce w 
klasyfikacji punktowej przyznanej przez Komisję Konkursową. 

11. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa laureata Konkursu w gali 
finałowej, laureat będzie mógł wskazać osobę, która w jego imieniu odbierze 
nagrodę, lub wybrać możliwość przekazania nagrody drogą korespondencyjną. 

12. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim ani wypłacenie 
równowartości nagrody rzeczowej. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna 
z rezygnacją z całości nagrody.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego 
Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminie naruszając 
ogólnych zasad Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany 
w harmonogramie jego przeprowadzenia, które wynikły z przyczyn od niego 
niezależnych.

4. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, są rozstrzygane przez 
Organizatora.

Załączniki:
 Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy.
 Załącznik nr 2 - zgoda rodzica/ opiekuna prawnego  na udział w konkursie filmowym

„DOBRY ZAWÓD-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ !”.
 Załącznik nr 3 – oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw 

majątkowych na Organizatora Konkursu oraz zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych.

 Załącznik nr 4 - oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz 
zgody na przetwarzanie danych osobowych – osoba pełnoletnia. 

 Załącznik nr 5 - oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz 
zgody na przetwarzanie danych osobowych – osoba niepełnoletnia.

http://www.kuratorium.kielce.pl/


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty 
w Kielcach, reprezentowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia ciążącego na 
administratorze obowiązku prawnego:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia
   o ochronie danych,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 
uczestniczące w realizacji usługi. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony 
sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres 
przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;  dane 
osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań 
wynikających z zawartych umów,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio 
udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec 
takiego przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie 

skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie dalszego postępowania,
9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie 

profilowania.

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

podpis uczestnika/rodzica/                                                  podpis Administratora

opiekuna prawnego
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