
                                                                                                                         
REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU NA KRÓTKĄ FORMĘ MULTIMEDIALNĄ 

„NIEPODLEGŁA 1918-2018” 

 

IDEA  KONKURSU:  

Ilekroć słyszę te głosy rozsądku i trzeźwości, ilekroć spotykałem się z tymi zarzutami romantyzmu, poezji…  

tylekroć chcę zawołać w odpowiedzi: a jednak ten romantyzm, ta poezja, to szaleństwo... zwyciężyły! 

Józef Piłsudski  

 
ORGANIZATORZY: 

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu  

 

CELE: 

 utrwalanie ponadczasowych wartości historycznych i kulturowych poprzez wypowiedź 

medialną  

 kształtowanie postaw pro-społecznych i patriotycznych 

 prezentacja i popularyzacja twórczości młodzieży 

 wymiana doświadczeń artystycznych młodych twórców 

 

TEMATYKA: 

 UPAMIĘTNIENIE SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży, uczącej się w publicznych szkołach 

ponadgimnazjalnych Powiatu Oświęcimskiego. 

2. Na konkurs należy nadsyłać prace indywidualne lub zbiorowe, wykonane w dowolnej formie 

multimedialnej (film, prezentacja ... itp.), której edycja trwa nie dłużej niż 10 minut. 

3. Praca powinna być zapisana na nośniku elektronicznym w pliku AVI lub MP3. 



 

TERMINY I MIEJSCA: 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 15 października 2018 r. na adres: 

MŁODZIEŻOWY  DOM  KULTURY,  ul. K. Olszewskiego 1, 32-600 Oświęcim 

2. Prace oceniane będą przez niezależną komisję zewnętrzną. Jury wyłoni laureatów konkursu. 

3. Organizatorzy konkursu zapewniają cenne nagrody. 

4. Uroczyste podsumowanie konkursu planowane jest w listopadzie, podczas powiatowej 

uroczystości z okazji Narodowego Święta  Niepodległości. 

5. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach oraz o terminie uroczystości. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Nadesłanie prac na  Konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu oraz akceptacją przetwarzania i wykorzystania danych osobowych autora 

w materiałach dotyczących Konkursu oraz jego promocji. 

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że 

przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest 

uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych, a także przyjmuje na 

siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieograniczonego czasowo publikowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania wizerunków laureatów do promocji 

konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

POWIATOWY KONKURS NA KRÓTKĄ FORMĘ MULTIMEDIALNĄ 

„NIEPODLEGŁA” 

 

 

Imię i nazwisko autora: 

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

E-mail:......................................................................................................................................... 

Telefon: ............................................................ 

Adres korespondencyjny: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Szkoła:................................................................ 

Tytuł pracy konkursowej: ............................................................................................................ 

 

 

 

Oświadczenia 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla celów 

związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem 

 

Oświadczam, że jestem autorem  pracy konkursowej i nie narusza ona jakichkolwiek praw 

autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i przyjmuję warunki w nim określone.  

 

W przypadku zdobycia tytułu Laureata wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez 

Organizatora Konkursu. 

 

 

.................................................... 
                                                                                                                                                                      podpis autora pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

(w przypadku uczestników niepełnoletnich) 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział  ......................................................................................................,  
                                                      (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

 

w  Powiatowym Konkursie na Krótką Formę Multimedialną „Niepodległa 1918-2018”, 

organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu i Starostwo Powiatowe 

w Oświęcimiu.  

Potwierdzam, że moje dziecko jest autorem  pracy konkursowej i nie narusza ona jakichkolwiek 

praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatorów 

Konkursu dla celów związanych z jego przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem, zgodnie 

z regulaminem. 

 

 

W przypadku zdobycia tytułu Laureata wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka przez 

Organizatorów Konkursu. 

 

 

.............................................................                                     ........................................................... 
                (miejscowość, data)                                                                                        podpis rodzica/opiekuna 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


