
Wieliczki, dnia 14.11.2022 r. 

 

 

 

KONKURS  NA KRÓTKI FILM PROFILAKTYCZNY 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 
I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na film profilaktyczny. 

2.Organizatorami konkursu jest Wójt Gminy Wieliczki przy współpracy z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliczkach. 

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów  klasy I-VIII  Szkoły Podstawowej w Wieliczkach. 

II. Celem Konkursu jest: 

 

- wyłonienie najlepszego ze zgłoszonych filmu, którego tematyka będzie nawiązywać do profilaktyki 

uzależnień, zwłaszcza alkoholowych i narkomanii, poprzez promowanie zdrowego stylu życia, 

upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat szkodliwych skutków nadużywania alkoholu i 

zażywania narkotyków oraz innych uzależnień behawioralnych, kształtowanie postaw prozdrowotnych 

i pokazywanie rozwijania talentów i zainteresowań jako alternatywy dla zachowań ryzykownych. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1.Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Wieliczkach. 

2. Filmy zgłaszane do Konkursu mogą być nadsyłane w formie zgłoszenia indywidualnego lub zespołu 

uczniów składające się maksymalnie do 3 osób. 

3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy- krótkiego filmu edukacyjnego, którego czas 

projekcji  nie powinien przekroczyć od 5 do 10 minut. 

4. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

5. Nadesłanie filmu na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego 

regulaminu. 

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza: 

1) akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie, 



2) oświadczenie Uczestnika/ uczestników, że jest autorem filmu i jego zgłoszenie na Konkurs nie 

narusza praw osób trzecich. 

 

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE I FORMALNE 

1. Każdy autor może zgłosić do Konkursu  jeden film. 

 2. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub w innym 

medium oraz nie mogą być przedstawiane w żadnym innym konkursie. 

3. Zgłaszany film może być wykonany w dowolnej technice, jednak musi mieć formę pliku cyfrowego 

w formacie Quicktime, AVI lub MPEG. 

4. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać: 

• nagrany na płytę CD, DVD lub pamięć przenośną (USB Pendrive) film zgłoszony do Konkursu, 

• wypełnione załączniki do niniejszego regulaminu: metrykę filmu, formularz zgłoszeniowy,  

oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego  

5. Prawidłowo wypełniony formularz jest niezbędny do zakwalifikowania filmu do postępowania 

konkursowego. 

6. Do Konkursu nie będą dopuszczone filmy, których treść: 

• narusza godność ludzką, 

• jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym, 

• wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej, 

• propaguje używki lub przemoc, 

• rani przekonania religijne, 

• może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora, 

• jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady 

współżycia społecznego, 

• jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi, 

• przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/ firmy, 

• zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, 

• zawiera wulgaryzmy, słowa powszechnie uznane za niedopuszczalne lub rażące błędy językowe. 

7. Organizator nie zwraca kosztów przygotowania filmów. 

8. W przypadku otrzymania przez Organizatora, przewodniczącego lub któregokolwiek z członków 

Jury Konkursu informacji po lub przed przyznaniem nagrody wskazanej w regulaminie, iż praca 

konkursowa stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub postanowienia 

niniejszego regulaminu, Organizatorowi w wyniku decyzji komisji konkursowej przysługuje prawo do: 

• wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, 

• podjęcia decyzji o nieprzyznaniu nagrody w Konkursie, 

• żądania zwrotu nagrody już przyznanej. 

9. Zgłoszone filmy nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów. 

 

V. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA FILMÓW 
 

   Kompletne zgłoszenie filmu należy dostarczyć  do Urzędu Gminy w Wieliczkach pokój Nr 13 lub 

Pedagog szkolnej pokój 31 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach, złożyć w terminie  

do dnia 9 grudnia ( piątek)  2022 r. (do godz. 15.00) 

 

VI. Komisja Konkursowa: 

1. Filmy konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana  przez organizatora. 

2. Kryteria oceny: 

a/  zgodność filmu z tematyką konkursu; 

b/zawartość najważniejszych informacji w poruszanym problemie pod kątem przekazu 

profilaktycznego; 

c/posługiwanie się poprawnym słownictwem właściwym  dla tematu, kultura języka; 

d/ dobór podkładu muzycznego; 

e/ inwencja  i pomysłowość prezentacji tematyki, 

 



VIII Nagrody 

 

1. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody za pierwsze trzy miejsca. 

2. Przewidziane są również wyróżnienia i upominki. 

3. O terminie i miejscu podsumowania konkursu i wręczenia nagród laureaci zostaną 

poinformowani osobiście lub telefonicznie. 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Wieliczki 

/-/ Jarosław Kuczyński 

 

 

 

 

 


