
                                                                         
Komenda Powiatowa Policji w Słupcy                     Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego          
    ul. Poznańska 13, 62- 400 Słupca                                          ul. Kopernika 11 A, 62-400 Słupca  
____________________________________________________________________________________ 
  

REGULAMIN KONKURSU NA SPOT 
POD HASŁEM „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie pod hasłem „Razem przeciw 
przemocy”, zwanego dalej „Konkursem”, polegającym na wykonaniu filmu/spotu, 
którego tematem będzie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkole lub grupie 
rówieśniczej, pokazanie konstruktywnego, modelowego sposobu przeciwdziałania 
przemocy. 
 

2. Celem konkursu ograniczanie zjawiska przemocy poprzez: 

• uwrażliwienie młodzieży, a także całego społeczeństwa na problem przemocy, 

• zaangażowanie młodych ludzi w przeciwdziałanie przemocy, zwrócenie uwagi                    
na występujące zagrożenia oraz kształtowanie nawyków ich unikania, 

• kreowanie pozytywnych wzorców społecznych oraz atrakcyjnych sposobów                             
na spędzanie wolnego czasu przez młodzież, 

• zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez włączenie 
młodzieży do działań profilaktycznych,  

• zachęcenie uczestników do odkrywania w sobie talentów i ciekawych 
zainteresowań – jako alternatywnego sposobu unikania patologicznych                                            
i ryzykownych zachowań. 

 

3. Organizatorem Konkursu są: Komenda Powiatowa Policji w Słupcy i Zespół Szkół 
Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy. 

4. Adresatem konkursu są uczniowie ZSZ w Słupcy. 
5. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu Organizator zamieści na stronie internetowej 

ZSZ w Słupcy. 
 

§ 2.  Przedmiot konkursu, czas trwania oraz zasady udziału 

1. Przedmiotem konkursu jest krótki film, ujęty w formie multimedialnej, trwający 
maksymalnie 3 minuty, o tematyce dotyczącej życia wolnego od przemocy, sprzeciwu 
wobec tego zjawiska oraz reagowania na przemoc. 

2. Uczestnik lub grupa uczestników (3 osoby) do konkursu może zgłosić tylko jeden film. 
3. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi 

być zgodna z normami obyczajowymi. 
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik posiada 

pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do spotu. 
5. Autorskie prawa majątkowe nadesłanych filmów/spotów nieodpłatnie przechodzą  

na Organizatora. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi bezterminowej zgody  
na korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora, stosownie 
do potrzeb Organizatora, m.in. na stronie internetowej Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych  
z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów, sprawiających, że nie nadają 
się one do publicznej prezentacji. 
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7. Udział w Konkursie ucznia/uczniów oznacza akceptację postanowień niniejszego 
regulaminu. 

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza 
zgłoszeniowego (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), oświadczenia 
o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie niepełnoletnich uczestników wraz ze swoim 
filmem do Organizatora. 

9. W przypadku niepełnoletnich uczestników Konkursu, do prac należy dołączyć 
oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział 
w Konkursie na zasadach określonych w regulaminie (wzór stanowi załącznik nr 2  
do niniejszego regulaminu) 

10. Dysk CD lub DVD z utrwalonym spotem powinien być opisany zgodnie z formularzem 
zgłoszeniowym. 

11. Prace konkursowe (komplet dokumentów oraz płytę CD lub DVD) należy dostarczyć  
do szkolnych koordynatorów projektu – Szymon Nowicki lub Maria Radoń-Kowalska. 
 

§ 3.  Zasady przyznawania nagród w Konkursie 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja powołana przez Organizatora. 
2. Członkowie Komisji ocenią prace kierując się następującymi kryteriami: zgodność treści 

filmu z tematyką Konkursu, oryginalność podejścia i pomysł oraz wartość merytoryczna 
i przekaz edukacyjny. 

3. Komisja konkursowa przyzna: I, II, III miejsce. 
4. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
5. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronach internetowych Komendy 

Powiatowej Policji w Słupcy i Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego  
w Słupcy. 

6. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości podsumowującej IV edycję projektu 
edukacyjnego „Razem przeciw przemocy”. 
 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w ZSZ w Słupcy. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez podania 

przyczyny. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od momentu podania go  
do publicznej wiadomości. 

3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie  
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

4. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom Konkursu. 
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody  

na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu 
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2018 
poz.1000). 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu decyduje 
Organizator. 


