
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA SPOT  

„STOP PRZEMOCY- REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY” 

 

I. Informacje ogólne 

 
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Usług Społecznych w Resku. 

2. Konkurs organizowany jest w związku z obchodzonym 19 listopada 

Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.  

 

II. Zasady uczestnictwa  

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu gminy 

Resko. 

2. Temat pracy: „Stop przemocy-reaguj nie bądź obojętny”. 

3. Spot może być przygotowany w dowolnej formie (np. animacja komputerowa, 

plansze i głos lektora, udział rówieśników w roli aktorów itd.). 

4. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz 

musi być zgodna z normami obyczajowymi. 

5. Uczestnik lub grupa uczestników (max. 3 osoby może zgłosić tylko jeden film). 

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik 

posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do spotu. 

7. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą zapisy o prawie autorskim 

i prawie do wizerunku. W przypadku uczestników nieletnich dołącza się 

oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę 

na udział w konkursie. 

8. Dane osobowe uczestników wykorzystane będą wyłącznie do celów konkursu i nie 

będą udostępniane podmiotom trzecim. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania wszystkich prac i ich 

późniejszego nieodpłatnego wykorzystania do celów informacyjno - edukacyjnych 

oraz publikacji zdjęć, imion i nazwisk laureatów. 

 

 



 

 

 

III. Czas trwania: od 8.11.2021 r. do 29.11.2021 r. 

 
1. Prace wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową należy złożyć do 29.11.2021 r. 

w budynku Gminnego Centrum Aktywności Lokalnej w Resku 

przy ul. Bohaterów Monte Cassino 9. 

 

IV. Kryteria oceny 

 

1. Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja. 

2. Ocenie podlegać będzie oryginalność, indywidualność i twórczy charakter 

wypowiedzi, poprawność techniczna. 

3. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie lub 

zostaną dostarczone po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Decyzja Komisji jest niepodważalna. 

 

 

V. Nagrody dla laureatów 

 

1. Spośród uczestników konkursu zostanie wyłonionych trzech laureatów 

(I, II, III miejsce). 

2. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

3. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej 

i profilu społecznościowym organizatora. 

 

 


