
Regulamin 
Konkursu Filmowego dla uczniów V LO 

pt. ”W zdrowym ciele zdrowy duch” 
 

1.  Celem konkursu jest promowanie aktywności fizycznej, ruchu na świeżym powietrzu, dbałości 
o zdrowie fizyczne, poprzez zdziałania sportowe, spacery, biegi, wykorzystanie sprzętu sportowego 
i rekreacyjnego np. rowerów,  siłowni na świeżym powietrzu, indywidualnie lub z rodziną. 
 
2. Konkurs skierowany jest do uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Koszalinie. 
 
3. Konkurs polega na przygotowaniu dokumentacji filmowej podejmowanych działań związanych 
z aktywnością fizyczną i spędzaniem czasu na świeżym powietrzu (np. bieganie, spacery, jazda na 
rolkach, na rowerze, gra w piłkę, jazda konna, udział w treningach itp.). 
Dokumentację prowadzonych działań należy przygotować w formie krótkiego filmu (wideoklipu), max 
3 minuty (w formacie mp4). 
 
4. Każdy uczeń może dostarczyć jeden film. 
 
5. Nagrany film wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do 25 maja 2021r.  
a) drogą elektroniczną na adres konkurs.filmowy.zdrowo@gmail.com w tytule maila „Konkurs 
filmowy”. Film może być wysłany jako załączony plik filmowy mp4 lub można dołączyć link do pliku 
filmowego umieszczonego w zasobach internetowych. Należy również dołączyć skan wypełnionej i 
podpisanej karty zgłoszenia;  
lub b) pocztą na adres V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie, ul. Jedności 9, 75-401 Koszalin, 
z dopiskiem na kopercie „Konkurs filmowy”. W tym przypadku przygotowany film może być 
umieszczony na płycie CD/DVD lub na pendrive, a karta zgłoszenia powinna być wydrukowana 
i podpisana. 
 
6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 1 czerwca 2021r. Organizatorzy wyłonią grupę finalistów, 
którzy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.  
 
7. W ramach finału nastąpi prezentacja nagrodzonych prac na fb i stronie szkoły.  
 
8. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.  
 
9. Praca konkursowa nie może naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, nie może być formą reklamy 
firm, ani instytucji związanych z rekreacją i sportem. 
 
10. Praca konkursowa nie może zawierać materiałów chronionych prawami autorskimi bez zgody 
autorów.  
 
11. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów udziału w konkursie.  
 
12. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz 
wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem 
jego autora.  
 
13.Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora 
z nadesłanych prac.  
 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania, ich publicznej emisji 
w celach promocji. Filmy konkursowe nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem.  
 
15. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  
 
16. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 

Organizator: W. Kordylas, J. Kapuścińska-Ziobro, I. Ciemińska 
 

 

mailto:konkurs.filmowy.zdrowo@gmail.com


 
Koszalin, ………………………………………………………… 

 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Na Konkursu Filmowy dla uczniów V LO 
pt. ”W zdrowym ciele zdrowy duch” 

 

Zgłaszam udział w Konkursie Filmowym pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” organizowanym  

przez V LO w Koszalinie. 

Imię i Nazwisko uczestnika konkursu……………………………………………………………….klasa…………………………… 

Tytuł filmu………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się i w pełni akceptuję regulamin konkursu 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora zawartych w Karcie zgłoszenia   

              na potrzeby konkursu 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku  -  filmu wykonanego w związku                        

z realizacją konkursu 

 Oświadczam, że osoby uwiecznione na filmie nie będą dochodzić od Organizatora   

             wynagrodzenia, w szczególności za umieszczenie filmu na fb i stronie szkoły. 

 

Czytelny podpis uczestnika konkursu:……………………………………………………………………………………………… 

 

Czytelny podpis osób uwiecznionych w pracy konkursowej…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich) 

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

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

 


