
  Regulamin konkursu   

„Program SKS w mojej szkole” 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, z siedzibą  

w Gdańsku, przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11, operator wojewódzki Programu Szkolny Klub 

Sportowy (dalej „Organizator”).  

2. Konkurs skierowany jest do grupy uczestników Programu Szkolny Klub Sportowy. 

3. Celem Konkursu jest zaprezentowanie różnorodnych form aktywności ruchowej oraz formę 

integracji ze środowiskiem społecznym dzieci i młodzieży. 

4. Zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu od 30s. do 3min. prezentującego 

działanie Programu SKS w waszej szkole.  

5. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie województwa pomorskiego i trwa do 

31-10-2018r., a prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 15-10-2018r.  

6. Konkurs prowadzony jest na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie (dalej 

„regulamin”).  

 

                                                             II ZASADY UCZESTNICWA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla grup uczestników biorących udział w Programie Szkolny Klub 

Sportowy, liczącą od 15-25 osób, której udział w Programie SKS został zgłoszony i 

potwierdzony przez operatora wojewódzkiego Programu SKS.  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie filmu, wykonanego przez pełnoletniego 

autora, na którym ukazane będą różnorodne formy aktywności ruchowej oraz formę 

integracji ze środowiskiem szkolnym i społecznym. 

3. Każda grupa może zgłosić się do konkursu tylko raz, nadsyłając jeden filmik konkursowy. 

4. Zgłoszenie grupy do konkursu dokonuje osoba prowadząca zajęcia w ramach Programu 

Szkolny Klub Sportowy, poprzez przesłanie filmu konkursowego, pocztą elektroniczną na 

adres mailowy organizatora: szspomorze@gmail.com, z dopiskiem KONKURS SKS w tytule 

wiadomości, a w treści dane grupy (placówka, nazwa grupy, prowadzący, powiat, miasto 

itp.).  

5. Termin nadsyłania zgłoszeń do 15-10-2018r.  

6. Nadesłane filmy muszą spełniać wymogi formalne takie jak: 

- nie może on naruszać dóbr i uczuć osób trzecich oraz ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych. 

- rozdzielczość filmu powinna być na tyle dobra, aby pozwoliła na wyświetlanie filmu w  

mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej. 

 Do każdego zgłoszenia należy dołączyć dokument załączony do regulaminu: 

  - oświadczenie autora filmu.  

Załączamy również oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych, które autor filmu powinien 

posiadać w swojej dokumentacji. 

7. Udział w konkursie jest dobrowolny i nie wymaga on żadnej opłaty. 

 

mailto:szspomorze@gmail.com


 

III PRAWA AUTORSKIE 

1. Autor przesłanego Konkursowego filmu zaświadcza że przesłany film jest pozbawiony praw 

osób trzecich oraz przysługuje mu pełnia praw autorskich. 

2. Autor przesłanego filmu przesyłając film celem zgłoszenia do Konkursu przenosi na 

Organizatora prawa autorskie. 

 

IV ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Zwycięskie filmiki wybierze stworzona specjalnie na potrzeby konkursu Komisja (dalej 

„Komisja”). 

2. Komisja w składzie: Urszula Górska, Zbigniew Gajewski i Joanna Soliwoda wyłoni najlepsze 

filmiki dokumentujące Program SKS w naszej szkole. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do końca 31-10-2018r.  

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowanie na stronie Wojewódzkiego Szkolnego Związku 

Sportowego w Gdańsku oraz na Facebooku. 

5. Nauczyciele prowadzący wyróżnione grupy zostaną poinformowani mailem o wygranej.  

6. Nagrodami za wygraną w Konkursie są bony na sprzęt sportowy dla każdej wyróżnionej przez 

Komisję grupy.  

7. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje do nich prawo odwołania.  

8. Najlepsze filmiki zostaną zaprezentowane podczas Konferencji Szkoleniowej Programu SKS 

dla nauczycieli oraz na Facebooku WSZS w Gdańsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

…………………………………………….. 

Miejscowość, data 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

……..-………… …….………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa majątkowe do przesłanego przeze mnie 

Konkursowego Filmu, celem zgłoszenia grupy do Konkursu, który organizowany jest przez 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku.  

Nieodpłatnie zgadam się na przeniesienie praw autorskich do filmu na Organizatora.  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie filmu. 

 

Oświadczam, że posiadam zgody rodziców na udział w Konkursie, organizowanym przez Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku. 

oraz na przetwarzanie danych osobowych uczniów w celu realizacji, promocji i eksploatacji Konkursu. 

 

 

………………………………………………………. 

CZYTELNY PODPIS NAUCZYCIELA 

 

 

 

 



 

 

 

…………………………………………….. 

Miejscowość, data 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

……..-………… …….………………… 

 

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki……………………………………………………………………………………… 

na udział w Konkursie, organizowanym przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji, promocji i 

eksploatacji Konkursu.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka w związku z realizacją Konkursu.  

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

CZYTELNY PODPIS 

 

 

 


