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Częstochowa, ul. Kosmowskiej 5, tel/fax. 34 362 24 24 

e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl http://zppp.ids.czest.pl 
Centrum Informacji Zawodowej – tel.34 363 25 50, 533 300 136 

e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl; ul.Łukasińskiego 40 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

Regulamin konkursu w projekcie „Zawodowa Liga Mistrzów” 

II edycja 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na stworzenie 

filmu promującego zawody nauczane w technikach i szkołach branżowych I stopnia  

w Częstochowie, zwanego dalej „Konkursem”.  

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Zawodowa Liga Mistrzów”. 

3. Organizatorem Konkursu są Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  

Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

mieszcząca się przy ul. Łukasińskiego 40 42-216 w Częstochowie zwany dalej 

„Organizatorem”. 

4. Konkurs swoim patronatem obejmuje Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof 

Matyjaszczyk.  

5. Ocena prac powierzona zostanie Komisji Konkursowej zwanej dalej „Komisją”. 

6. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie, zgłoszenie udziału do Konkursu 

jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 Cel Konkursu 

1. W wyniku konkursu zostaną wybrane trzy filmy najwyżej ocenione przez Komisję.  

2. Celem Konkursu jest propagowanie zawodów szkolnictwa branżowego oraz zachęcenie 

uczniów klas VIII szkół podstawowych do nauki zawodu w technikach i szkołach branżowych 

na terenie miasta Częstochowy.  

 

§ 3 Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów techników oraz szkół branżowych I stopnia z terenu 

miasta Częstochowy. 

2. Zespoły uczniów muszą reprezentować określoną szkołę branżową lub technikum 

3. Zespoły uczniów chcących wziąć udział w Konkursie zobowiązane są do wypełnienia 

Formularza zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu). 
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§ 4 Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest nakręcenie filmu promującego jeden z zawodów nauczanych  

w częstochowskich technikach oraz szkołach branżowych. 

2. Przez Komisję oceniane będą wyłącznie filmy spełniające poniższe kryteria: 

a) film powinien trwać maksymalnie 8 minut  

b) film powinien spełniać rolę informacyjną i promującą dany zawód, charakteryzować 

się wysokim poziomem estetyki oraz oryginalnym podejściem do tematu 

c) zaleca się, aby film promował zawody nauczane w szkołach branżowych 

d) film powinna cechować jedna myśl przewodnia (wybrana z poniższych czterech): 

d.1 pokazanie zawodu od strony niezbędnych kompetencji miękkich 

d.2 rozmowa z osobą, która odniosła sukces w wyuczonym zawodzie  

(po ukończeniu szkoły branżowej lub technikum) 

d.3 ukazanie sylwetek uczniów, którzy już podczas nauki w szkole charakteryzują 

się wyjątkowymi umiejętnościami zawodowymi 

d.4 pokazanie możliwości poszerzenia kwalifikacji zawodowych po ukończeniu 

nauki 

3. Uczniowie nagrywają film w zespołach liczących maksymalnie 3 osoby. 

4. Uczestnicy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację filmów na stronie 

youtube.pl. 

5. Film może być nagrany dowolną metodą, z wykorzystaniem różnych technik oraz dostarczony 

Organizatorowi w formacie mp4 - przesłany na adres e-mail Organizatora 

ciz@edukacja.czestochowa.pl. Nazwa pliku musi zawierać nazwę indywidualną zespołu 

Uczestników (zgodną z tą wpisaną w Formularzu zgłoszenia – Załącznik nr 1) 

6. Film musi być nowy, nigdzie niepublikowany, nie może być kopią lub adaptacją  

już istniejących materiałów. 

 

§ 5 Warunki udziału w Konkursie 

1. Konkurs rozpoczyna się  12 grudnia 2022 r. 

2. Uczestnicy w ramach zgłoszenia przesyłają do Organizatora skan wypełnionego  

i własnoręcznie podpisanego  formularza zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

3. Każdy zespół Uczestników może zgłosić nie więcej niż jeden film. 

4. Formularze zgłoszeń należy przesłać do 13 stycznia 2023 r. do godziny 20.00 na adres 

ciz@edukacja.czestochowa.pl  

5. Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu przesyłania zgłoszeń. 

7. Materiały filmowe w formacie mp4 należy dostarczyć do Organizatora drogą elektroniczną 

do  17 lutego 2023 r. do godziny 20.00 
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8. Przystąpienie do Konkursu oznacza: 

a. akceptację przez Uczestnika Konkursu wszystkich warunków określonych w niniejszym 

Regulaminie; 

b. zgodę Uczestnika Konkursu na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora całości  

lub fragmentów wybranych filmów; 

c. zgodę na wprowadzenie zmian w zgłoszonym filmie (np. poprzez jego połączenie, 

zawężenie lub rozszerzenie); 

9. Każdy niepełnoletni Uczestnik Konkursu przed zgłoszeniem filmu zobowiązany jest uzyskać 
od Rodzica lub Opiekuna prawnego zgody związanej z treścią oświadczeń zawartych  
w Załączniku nr 2 do Regulaminu  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji na swoich stronach Internetowych: 
zppp.ids.czest.pl/ciz; zppp.ids.czest.pl fotorelacji z uroczystości wręczenia nagród,  
w tym materiałów zawierających wizerunek uczestników. 

 

§ 6 Komisja Konkursu 

1. Komisja Konkursu wykonywać będzie czynności związane z oceną filmów w Konkursie  

i wyłonieniem Zwycięzców. 

2. Komisja będzie liczyła 5 członków powołanych przez Organizatora Konkursu. 

3. Członkowie Komisji mają obowiązek zachować bezstronność oraz działać zgodnie z zasadami 

zachowania uczciwej konkurencji.  

4. Decyzja Komisji Konkursu jest ostateczna. Od decyzji Komisji Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

5. Komisja Konkursu sporządza protokół zawierający zbiorcze zestawienie wyników oceny formalnej 

i zbiorcze zestawienie wyników oceny merytorycznej zawierającej liczbę przyznanych punktów 

dla poszczególnych  filmów.  

 

§ 7 Ocena prac 

1. Proces oceny nadesłanych Prac jest dwuetapowy i obejmuje ocenę formalną oraz ocenę 
merytoryczną. 

1) Ocena prac zostanie dokonana do dnia 6 marca 2023 r. 

2. Ocenie formalnej podlegają poniższe elementy: 

1) termin wpłynięcia dokumentów konkursowych; 

2) kompletność wymaganych dokumentów konkursowych. 

3. Członkowie Komisji Konkursu dokonują oceny merytorycznej Prac według poniższych kryteriów.  

1)  Atrakcyjność formy, estetyka: od 0 do 4 punktów 

 4-bardzo wysoka; 3-wysoka; 2-średnia; 1-słaba; 0-brak 
2) Oryginalne podejście do tematu (nieszablonowy sposób prezentacji):  

 4-w bardzo wysokim stopniu; 3-w wysokim stopniu; 2-w średnim stopniu;  
1-w słabym stopniu; 0-brak 

3) Zrozumiały przekaz: 

 4-w bardzo wysokim stopniu; 3-w wysokim stopniu; 2-w średnim stopniu;  

1-w słabym stopniu; 0-brak 

4) Realizacja techniczna (płynność nagrania, brak zakłóceń obrazu, dźwięku itp.): 
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 4-w bardzo wysokim stopniu; 3-w wysokim stopniu; 2-w średnim stopniu; 1-w słabym 

stopniu; 0-brak 

5) Czas trwania filmu (maksymalnie 8 minut)  

 1-czas nie przekroczył wymaganego limitu; 0-czas przekroczył wymagany limit 

6) Zgodność z jednym z kryteriów wymienionych w § 4.2d 

 1- spełniono warunki § 4.2d; 0-nie spełniono 
 

4. Ostateczny wynik jest sumą punktów zdobytych za poszczególne kryteria. 
 

 

§ 8 Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 20 dni kalendarzowych od momentu 

zakończenia przyjmowania materiałów filmowych. Komisja rozstrzyga Konkurs wybierając 

maksymalnie trzy filmy spełniające kryteria wymienione w § 4.2.a,b,c,d  

2. Uczestnicy, których zgłoszone filmy uzyskały najwyższą liczbę punktów , są Zwycięzcami Konkursu 

(dalej: „Zwycięzcy” lub „Zwycięzca”). Liczba Zwycięzców nie może przekroczyć liczby osób 

wchodzących w skład trzech najlepszych zespołów.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia Zwycięzcy/Zwycięzców i nierozstrzygnięcia 

Konkursu, jak również wybrania mniejszej lub większej liczby Zwycięzców  aniżeli określono  

w ust.2. 

4. Lista Zwycięzców Konkursu podana zostanie do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

https://zppp.ids.czest.pl/ciz/, http://zppp.ids.czest.pl/ oraz Urzędu Miasta 

 

 

§ 9 Nagrody 

1. Zwycięzcy Konkursu, o których mowa w § 8.2 otrzymają nagrody rzeczowe  

2. O szczegółach dotyczących przekazania nagród Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym 

komunikatem.  

 

§ 10 Sposób komunikowania się z Uczestnikami Konkursu 

1. Komunikacja z Uczestnikami Konkursu odbywa się drogą mailową. 

2. Osobami wskazanymi przez Organizatora do kontaktu z Uczestnikami są: 

Pani Marta Chuchro - email: mchuchro.zppp@edukacja.czestochowa.pl,  

Pani Agata Korn - e-mail: akorn.zppp@gmail.com. 

3. Pytania i prośby o wyjaśnienie postanowień Regulaminu lub jego załączników należy kierować 

wyłącznie na adres e-mailowy osób wymienionych w ust. 2 powyżej. 
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§ 11 Prawa autorskie 

1. Z chwilą złożenia pracy konkursowej Uczestnik, nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie 

prawa majątkowe do zgłoszonej pracy (dalej: Utwór) oraz prawa zależne w tym prawo  

do opracowania Utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie (załącznik nr 2),  

a Organizator oświadcza, że przyjmuje autorskie prawa majątkowe do Utworu. 

2. Autorskie prawa majątkowe do Utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora  

i dają prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania Utworem powstałym 

w wyniku wykonania i zgłoszenia Utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie  

z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez dodatkowych opłat.  

Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:  

1) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora  

oraz wyświetlanie utworu pod adresami domenowymi Organizatora  

2) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;  

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także 

publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;  

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie 

publikacji papierowej;  

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.  

3. Uczestnik zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu w zakresie wskazanym 

powyżej oraz przenosi na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń  

na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.  

4. Uczestnik przenosi na Organizatora własność jednego egzemplarza Utworu. 

5. Uczestnik oświadcza, że w związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych w tym praw 

zależnych do Utworu, nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich. 

6. Organizator będzie przestrzegać osobistych praw autorskich do nadesłanych Prac w zakresie 

udostępnienia wraz z podaniem nazwy Uczestnika Konkursu. 

 

§ 12  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych w Częstochowie. 

Z Administratorem można kontaktować w następujący sposób: 

a. listownie: ul. Ireny Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa, 
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: zppp@edukacja.czestochowa.pl 
c. telefonicznie: 34 362 24 24 

2. Inspektor ochrony danych 
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za 

pośrednictwem: 

a. poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl 

mailto:iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl
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b. telefonicznie: tel. 34 370 63 14 
3. Cele i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie trwania 

Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o 

laureatach Konkursu na stronie internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w 

Częstochowie, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 

Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym, którym jest umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia 

Konkursu i umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, opublikowanie informacji o 

laureatach oraz archiwizacja dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Odbiorcy danych osobowych 
Dane osobowe uczestników konkursu, mogą być ujawnione podmiotom zapewniającym wsparcie 

informatyczne tj. firmie zapewniającej hosting strony internetowej oraz poczty elektronicznej. 

5. Okres przechowywania danych 
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu w jakim 

zostały zebrane, a następnie w celach archiwizacyjnych przez okres 5 lat zgodnie z Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do swoich danych; 
b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe  
c. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po 

wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem  
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator 
nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, 
których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły 
sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów 
administratora nad podstawą takiego sprzeciwu 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją 
osób, których dane są przetwarzane 

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi 

zorganizowania Konkursu. 

8. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu 
Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9. Wizerunek utrwalony podczas fotorelacji z uroczystości wręczenia nagród 
Wizerunek zostanie upubliczniony w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika 
Konkursu na podstawie: 
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a)  wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej 
brak jest równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie 
powoduje żadnych negatywnych konsekwencji; 

b) art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO („Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) 
osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”). 

Wizerunek może zostać udostępniony na stornie internetowej Administratora. 
Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia promocji konkursu oraz promowania osiągnięć 
uczestnika Konkursu lub do momentu cofnięcia przez Państwa zgody. 
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  

 

§ 13 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym  

nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

Ewentualne zmiany Regulaminu oraz odpowiedzi na istotne pytania dotyczące Regulaminu   

(bez ujawniania autorów  pytań) Organizator zamieści na swojej stronie internetowej: 

https://zppp.ids.czest.pl/ciz/ Zmiany Regulaminu są wiążące dla wszystkich Uczestników  

od dnia publikacji. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające  

z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy  

o prawie autorskim przez Uczestników. 

4. Uczestnicy są odpowiedzialni za wszelkie wady prawne przekazanych do korzystania  

lub przeniesionych na Organizatora materiałów, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich 

wynikające z naruszenia praw, w szczególności praw autorskich. 

 

Lista załączników 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia 

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Uczestników, Rodziców/Opiekunów prawnych, Opiekuna po stronie 

szkoły oraz Dyrektora szkoły 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej w 

ramach konkursu w projekcie „Zawodowa Liga Mistrzów” 

 


