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   Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie 

                Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  
                                                                    Wydział Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn 

                  tel.: 89 524 62 07; fax: 89 527 68 65 
                  e-mail: joanna.ostrouch@ptp-pl.org 

           http://www.ptp-pl.org/index.php?strona=olsztyn 
 

 

 Regulamin Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na film  

pt. „ Mój cyfrowy świat - epizody z uczniowskiego życia” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie z 
siedzibą przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
ul. Żołnierska 14. 

2. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs oraz warunki uczestnictwa. 
3. Celem Konkursu jest: 

a) inspirowanie uczniów do kreatywnego wykorzystywania technologii audio-video, 
b) wzbudzenie namysłu uczniów nad rolą mediów cyfrowych w życiu młodego człowieka. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 
5. Konkurs trwa od 11 lutego 2019 do 11 marca 2019r. 

 
II. Wymogi formalne 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z 
województwa warmińsko- mazurskiego. 

2. Do Konkursu można zgłaszać krótkometrażowe filmy fabularne, dokumentalne lub 
animowane. Tematyka filmów powinna być zgodna z tytułem Konkursu, natomiast 
konwencja i estetyka filmów mogą być dowolne. 

3. Podstawą wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie filmu zapisanego na płycie DVD1 w 
formacie zapisu: MPEG-4 File Format (.mp4) lub AVI Video (.avi). W przypadku braku 
możliwości odtworzenia filmu z płyty DVD przez Komisję Konkursową, zgłoszenie zostanie 
wycofane z procedury konkursowej.  

4. Do filmu należy dołączyć2: 
a) pisemne zgłoszenie twórcy filmu (oddzielnie dla każdej osoby pracującej nad filmem) – 

załącznik nr 1; 

                                                 
1 Na płycie z filmem należy zapisać tylko jego tytuł (bez nazwisk twórców). 
2 Wzory dokumentów znajdują się w załącznikach do regulaminu Konkursu. 
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b) oświadczenie twórcy filmu lub rodzica/opiekuna prawnego dotyczące twórcy filmu (dla 
osób poniżej 18 r. życia) – załącznik nr 2; 

c) oświadczenia osób biorących udział w filmie lub  rodziców/prawnych opiekunów tych 
osób, jeśli nie ukończyły 18-go roku życia (tylko w przypadku wykorzystywania ich 
wizerunku w filmie) – załącznik nr 3. 

5. Film wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniami należy przesłać do 11 marca 2019 roku (decyduje 
data stempla pocztowego) na adres: Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w 
Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, ul. 
Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn, z dopiskiem: Konkurs „Mój cyfrowy świat”. 

6. Twórcą filmu może być jedna osoba lub zespół maksymalnie trzech uczniów. Każdy 
współtwórca wypełnia oddzielnie dokumenty (zgłoszenie+oświadczenie). 

7. Film do Konkursu może być zgłoszony samodzielnie przez twórców lub przez szkoły.   
8. Długość filmu nie powinna przekroczyć 4 minut. 

 
III. Kryteria oceny prac 
 

1. Nazwiska Autorów prac zostaną zakodowane. 
2. Ocena prac obejmuje wartość artystyczną (oryginalność, indywidualność podejścia, estetyka i 

forma przedstawienia) i merytoryczną (zgodność z tematyką Konkursu).  
3. Decyzję o zakwalifikowaniu i przyjęciu filmu oraz o jego ocenie podejmuje Komisja 

Konkursowa. 
4. Dla uczestników konkursu przewidziano jedną kategorię wiekową od 14 do 20 lat. 
5. Zgłoszone na Konkurs filmy nie mogą być wcześniej prezentowane oraz nie mogą być 

przedmiotem innych konkursów. 
 

IV. Finał konkursu i nagrody  
 

1. Finał Konkursu odbędzie się 23 marca 2019 r. podczas cyklicznej konferencji pt. „Dziecko - 
cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania”, odbywającej się na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wtedy też nastąpi prezentacja nagrodzonych filmów, a 
także wręczenie nagród i dyplomów. 

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Oddziału PTP w Olsztynie. 
Laureaci Konkursu zostaną także powiadomieni telefonicznie i mailowo. 

3. Pula nagród w Konkursie wynosi 3.000 zł. Nagrody zostaną rozdzielone pomiędzy zdobywców 
trzech pierwszych miejsc oraz dla osób wyróżnionych. Organizator zastrzega sobie prawo 
ustanowienia nagród dodatkowych.  

4. Nagrodzone filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Oddziału PTP w Olsztynie, 
oraz na stronie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. 

5. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez nich zgody na 
publiczną prezentację zgłoszonych filmów przez Organizatorów konkursu podczas finału 23 
marca 2019 r. oraz na umieszczenie ich na stronach PTP.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych jako materiałów 
źródłowych w badaniach naukowych.  

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu.  

 
 

V. Postanowienia końcowe 
 

1. Prawa autorskie do filmu pozostają własnością Autora – z tego tytułu Organizator nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciw Organizatorowi roszczenia 
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przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik Konkursu 
zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych 
przedstawionego filmu. 

2. Uczestnikom nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych 
z powstaniem pracy i jej zgłoszeniem do Konkursu.  

3. Organizatorzy nie zwracają filmów nadesłanych na Konkurs. 
4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu 

Konkursu. 
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są 
przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu. Opiekun prawny uczestnika 
Konkursu zobowiązuje się do podpisania klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w 
brzmieniu jak w załączniku. 

 


