
ZARZĄDZENIE NR 85.2022 

WÓJTA GMINY PIĄTNICA 

z dnia 22 listopada 2022 r. 

w sprawie Gminnego Konkursu Filmowego pod hasłem 

"PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WOLNEGO OD UZALEŻNIEŃ" 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam Gminny Konkurs Filmowy pod hasłem "PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

WOLNEGO OD UZALEŻNIEŃ", zwany dalej konkursem. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Powołuję Komisję Konkursową do rozstrzygnięcia Konkursu, w składzie: 

1) Antoni Włodkowski - Przewodniczący Komisji; 

2) Barbara Rutkowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji; 

3) Edyta Brzozowska - Członek Komisji; 

4) Agnieszka Beata Filipkowska - Członek Komisji. 

2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac filmowych w oparciu o Regulamin Konkursu. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt 
 

Artur Wierzbowski 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85.2022 

Wójta Gminy Piątnica 

z dnia 22 listopada 2022 r. 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA KRÓTKI FILM POD HASŁEM 

„PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WOLNEGO OD UZALEŻNIEŃ”  

I.  ORGANIZATOR 

Konkurs organizowany jest przez Wójta Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica 
Poduchowna we współpracy z: 

1) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy; 

2) Ośrodkiem Pomocy Społecznych w Piątnicy; 

3) Szkołami Podstawowymi prowadzonymi przez Gminę Piątnica; 

4) Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy. 

II.  ADRESACI 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Piątnica. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby niepełnoletnie, które uzyskały pisemną zgodę rodzica/opiekuna 

prawnego. 

III.  CELE KONKURSU 

1. Celem głównym konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu dotyczącego 

promowania życia bez uzależnień wśród dzieci i młodzieży. 

2. Cele szczegółowe to: 

1) zachęcenie młodzieży do wykorzystania urządzeń multimedialnych w pozyskiwaniu wiedzy na temat życia 

bez uzależnień; 

2) utrwalenie wiedzy na temat negatywnego wpływu używek na organizm człowieka; 

3) uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia; 

4) wskazanie na szkodliwość używek oraz ukazanie zagrożeń jakie niosą ze sobą uzależnienia; 

5) integracja społeczna uczestników. 

IV.  ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Praca konkursowa (film) musi być stworzony przez zespół (grupę reżyserską) liczący od 3 do 5 osób. 

2. Zadaniem grupy reżyserskiej jest stworzenie filmu promującego zdrowy styl życia. 

3. Filmy powinny w nowatorski i atrakcyjny sposób promować zdrowy styl życia wolny od uzależnień. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DBCEDDA5-B1C4-4DF4-B9BD-5F736F0DC3C2. Podpisany Strona 1



4. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i gatunku filmowym (np. 

fabularny, western itp.) oraz technice (np. animacji itp.). 

5. Konkurs jest jednoetapowy, przeprowadzany od 24 listopada 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. 

V.  PRACE KONKURSOWE 

1. Zadaniem grupy reżyserskiej jest stworzenie filmu krótkometrażowego, który tematycznie będzie 

związany z promowaniem zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. 

2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i przekazaniu do Organizatora jednej pracy konkursowej 

w formacie AVI lub MPEG-4, o długości nie przekraczającej 3 minut (180 sekund), o jakości i formacie 

umożliwiającym odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych. 

3. Dzieło konkursowe, w postaci płyty DVD winno być zapakowana i opisane (autorzy, klasa, szkoła, czas 

trwania i tytuł filmu) można składać w siedzibie Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy, ul. Szkolna 29, 

18-421 Piątnica Poduchowna do 22 grudnia 2022 r. 

4. Zgłoszenie do Konkursu polega na dostarczeniu do Organizatora: 

1) dzieła konkursowego; 

2) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio 

załącznik nr 1; 

3) podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego autora pracy, biorącego udział w konkursie, zgody na 

udostępnienie wizerunku do wykorzystania na stronie internetowej Organizatora, jak też w różnego rodzaju 

publikacjach wydawanych przez Urząd Gminy Piątnica, Wójta Gminy Piątnica, Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy oraz 

Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

5. Brak któregoś z ww. załączników powoduje wykluczenie pracy z konkursu. 

6. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne. 

7. Prace niezwiązane z tematem konkursu będą odrzucone. 

8. W dziele konkursowym (filmie) oprócz tytułu nie powinny się znaleźć żadne dodatkowe dane związane 

z uczestnikami, którzy ją zgłosili. 

9. Zamieszczenie dodatkowych danych uczestnika w filmie będzie się wiązać z dyskwalifikacją. 

10. Dzieło konkursowe nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. 

Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, 

nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

11. Uczestnicy oświadczają, że są autorem zgłoszonego dzieła oraz posiadają wszelkie do niej prawa 

autorskie. Równocześnie zgadzają się na wykorzystanie filmu w celach promocji konkursu (np. poprzez 

umieszczenie na stronie organizatora). 
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12. Autor zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do zgłoszonej pracy w celu 

wykorzystania filmu w związku z działaniami promocyjnymi konkursu, bez żadnych ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia Dzieła - wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami Dzieła - wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem 

oryginału lub egzemplarzy Dzieła; 

3) wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, a także publikacji wydawniczych 

realizowanych na podstawie Dzieła lub z jego wykorzystaniem; 

4) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów Dzieła do pamięci komputerów i serwerów 

sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych (tj. Internet) i udostępniania ich użytkownikom takich 

sieci; 

5) przekazywania lub przesyłania zapisów Dzieła pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami 

(korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik; 

6) publiczne nieodpłatne udostępnianie Dzieła, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp; 

7) wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze 

świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług 

interaktywnych. 

13. Autor upoważnia również Organizatora konkursu do rozporządzania oraz korzystania z utworów 

stanowiących opracowanie Dzieła, w zakresie wskazanym powyżej. Wskazane upoważnienie może być 

przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody. 

14. Przejście praw autorskich do Dzieła nastąpi z momentem jego złożenia w związku z zgłoszeniem do 

udziału w konkursie. 

15. W przypadku wykorzystania w filmie materiałów archiwalnych bądź fragmentów innych filmów 

konieczne jest posiadanie przez uczestnika zgody oraz dołączenie do karty zgłoszenia oświadczenia o tym, że 

taką zgodzę posiada. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia uczestników konkursu o przesłanie 

stosowanego dokumentu. 

16. Zgłoszenie dzieła do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikację. 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania dzieła w celu popularyzacji konkursu. 

18. Publikacja może dotyczyć: materiałów drukowanych, plakatów, banerów reklamowych, publikacji na 

stronach internetowych partnerów konkursu oraz publikacji w formie książkowej. Przekazanie praw do 

publikacji dzieła nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie. 

VI. NAGRODY 
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1. Wyboru laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Piątnica. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

3. Dzieła będą oceniane według następujących kryteriów: 

1) zgodność z tematem i celami Konkursu; 

2) atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy; 

3) twórcze podejście do zagadnienia. 

4. Komisja Konkursowa wyłoni 1 film, który uzyska statut zwycięscy - LAUREATA KONKURSU. 

5. LAUREAT KONKURSU (zwycięski zespół) otrzyma nagrodę pieniężna w wysokości 1 500,00 zł dla 

każdego członka zespołu. 

6. O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy oraz szkoły zostaną poinformowani przez 

Organizatora. 

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.gminapiatnica.pl   

VII. ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Do konkursu może zgłosić się dowolna liczba zespołów reżyserskich (3-5 osobowych). 

2. Dzieła (film) w zamkniętej kopercie (z podaniem: imion i nazwisk uczestników, nazwy szkoły, klasy 

i tytułu filmu) można składać w siedzibie Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy (ul. Szkolna 29, 18-421 

Piątnica Poduchowna) lub przesłać pocztą najpóźniej do 22 grudnia 2022 r. - liczy się data wpływu. 

3. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa 

w  niniejszym regulaminie oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. 

2. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania 

laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad 

określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane  przysługuje 

prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak 

przekazania danych osobowych uniemożliwia wręczenie przyrzeczonych w Konkursie nagród. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej. 

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DBCEDDA5-B1C4-4DF4-B9BD-5F736F0DC3C2. Podpisany Strona 4

http://www.gminapiatnica.pl/


7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 

8. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Internetowej gminy www.gminapiatnica.pl oraz w siedzibie 

Organizatora. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

GMINNEGO KONKURSU NA KRÓTKI FILM POD HASŁEM 

„PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WOLNEGO OD UZALEŻNIEŃ” 

Lp. Dane uczestnika konkursu 

1. Imię  

2. Nazwisko  

3. Klasa* V VI VII VII 

4. Szkoła Podstawowa w  

Miejscowość zamieszkania  Kod pocztowy  

Ulica  Numer domu 6. 

Powiat  Województwo  

Dane rodzica/opiekuna prawnego 

7. Imię  

8. Nazwisko  

9. Telefon kontaktowy  

8. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Gminnego Konkursu „Promowanie zdrowego 
stylu życia wolnego od uzależnień” i akceptuję jego treść. Ponadto wyrażam zgodę na podawanie 
do publicznej wiadomości danych osobowych dziecka tj.: imienia i nazwiska,  klasy i szkoły, do 
której uczęszcza oraz informacji o zajętym miejscu. 
 
 

………………………………………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

Zgoda na nieodpłatną publikację wizerunku w ramach udziału w konkursie pod hasłem 

„Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień” 

 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1062 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1360 ze zm.). 

Ja (imię i nazwisko) ……………………………………………………… wyrażam zgodę na nieodpłatną 
publikację wizerunku mojego dziecka …………………………………………………..  w celu 
popularyzacji konkursu i promowania życia bez uzależnień wśród dzieci i młodzieży                   
w materiałach związanych z realizacją projektu oraz na stronach internetowych Organizatorów konkursu. 

Przekazanie praw do publikacji wizerunku nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. Jednocześnie 
oświadczam, iż akceptuję regulamin konkursu. 

 
 

........................................................................... 
(miejscowość i data) 

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

(czytelny podpis) 
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