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Regulamin 
 

„FILMOWY ŚWIAT ANDRZEJA WAJDY” 

Regulamin konkursu dla uczniów gdańskich szkół 

 

REGULAMIN  

§ 1 
Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku ( 80-803), 
ul. Nowe Ogrody 8/12 – zwany dalej Organizatorem. 

§ 2 
Cel konkursu 

 
Celem konkursu jest poznanie twórczości honorowego obywatela Miasta Gdańska Andrzeja 
Wajdy, pobudzenie twórczego myślenia i kreatywności uczestników, integracja młodzieży 
gdańskich szkół, rozwijanie talentów plastycznych i reżyserskich oraz kształcenie 
umiejętności pracy w grupie projektowej. 

 
§ 3 

Przedmiot konkursu 
 

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór  najlepszej pracy w każdej kategorii konkursowej, która 
według Komisji konkursowej najlepiej przedstawia założenia oraz temat podany w każdej 
z dwóch kategorii.  
2. Opis poszczególnych kategorii konkursowych:  
I ) „Człowiek z …”. Zadaniem jest stworzenie krótkiego filmu fabularnego ( do 10 minut ), 
który jest czwartą częścią trylogii Andrzeja Wajdy. Kim jest dzisiaj Człowiek z …Sławny 
reżyser w filmach: Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza, Wałęsa. Człowiek z nadziei 
stworzył bohatera na miarę epoki. Jaki jest dzisiaj współczesny bohater filmowy roku 2016 ?  
Takiego bohatera szukamy i taką współczesną fabułę proszę umieścić i pokazać na filmie.  
Uczestnicy pracują w grupie metodą projektu. 
II ) „Filmowa Kreska” 
Uczestnicy konkursu proszeni są o stworzenie plakatu do dowolnego dzieła filmowego 
Andrzeja Wajdy, który ich zainspirował. Do każdego plakatu uczestnik lub grupa uczestników  
proszony jest o dodanie opisu inspiracji i przedstawionej grafiki na plakacie.  

§ 4 

Uczestnicy konkursu 

1. Zgłoszenia do konkursu „Filmowy Świat Andrzeja Wajdy” zostają przesłane przez daną 
placówkę oświatową, która wyraża chęć udziału w konkursie.  

2. Dana placówka oświatowa zgłasza uczniów oraz ich prace do konkursu podając: imię, 
nazwisko oraz klasę do jakiej uczęszczają uczestnicy konkursu.  
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3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu 
oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 
Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. 

§ 5 
Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.  
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 2 marca i trwa do 30 marca 2016 r. do godziny 16.00. 
3. Prace konkursowe ( film, plakat ) należy przesyłać na adres e-mail:  

kreatywnapedagogika@gmail.com w terminie od dnia 2 marca do 30 marca do 
godziny 16.00, 2016 roku lub dostarczyć osobiście do V Liceum Ogólnokształcącego, 
ul. Polanki 140, 80 – 322 Gdańsk.  

4. Do każdej zgłaszanej pracy konkursowej wymagane jest wypełnienie Karty Zgłoszenia 
stanowiącej załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu.  

5. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.gdansk.pl oraz zostanie zamieszczona na profilu facebook Wydziału Rozwoju 
Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku pod adresem 
https://www.facebook.com/zGdanska oraz na profilu projektu Kreatywna Pedagogika 
https://www.facebook.com/kreatywnapedagogika2014Ogłoszenie wyników nastąpi  
w dniu 4 kwietnia o godzinie 16.00, 2016 roku.  

6. Nadesłanie pracy z Kartą Zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na publikację pracy, imienia i nazwiska autora zgłoszenia na stronie internetowej 
www.gdansk.pl ; https://www.facebook.com/zGdanska oraz 
https://www.facebook.com/kreatywnapedagogika2014 od 4 kwietnia  do 9 kwietnia br. ( tj. 
od dnia ogłoszenia wyników do 6 dni po dacie ogłoszenia wyników Konkursu).  

7. Prace i zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.  
 

§ 6 

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie będą spełniały kryteriów 
przedstawionych w niniejszym Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały 
dobre zasady współżycia społecznego. 

§ 7 
Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody głównej dla zwycięscy każdej kategorii 
Konkursu oraz dwóch nagród dodatkowych w każdej kategorii.  

2. O wyborze najlepszej pracy w każdej kategorii zadecyduje Komisja konkursowa.  
3. W skład Komisji konkursowej wchodzą:  

- Przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 
- Przedstawiciele Grupy Polonistycznej w ramach Projektu Kreatywna Pedagogika 
- Biuro Prezydenta ds. Kultury 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4 kwietnia 2016 r. o godzinie 16.00  po obradach 
Komisji. 

5. Wszystkie decyzje Komisji konkursowej są nieodwołalne. 
6. Wyniki konkursu będą publikowane na stronach: www.gdansk.pl;  

www.facebook.com/zGdanska; www.facebook.com/kreatywnapedagogika2014 
7. Wszyscy laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach prac 

Komisji Konkursowej poprzez ogłoszenie ich na stronie internetowej www.gdansk.pl;  

http://www.gdansk.pl/�
https://www.facebook.com/zGdanska�
http://www.gdansk.pl/�
https://www.facebook.com/zGdanska�
http://www.gdansk.pl/�
http://www.facebook.com/zGdanska�
http://www.gdansk.pl/�
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www.facebook.com/zGdanska; www.facebook.com/kreatywnapedagogika2014  
w dniu 4 kwietnia 2016 r.  

8. Przekazanie nagrody głównej zwycięscy Konkursu, nastąpi w wyznaczonym przez 
Organizatora terminie i miejscu. 

9. Przekazanie nagród dodatkowych laureatom Konkursu, nastąpi w wyznaczonym przez 
Organizatora miejscu i czasie. 

10. W przypadku braku możliwości skontaktowania się Organizatora ze Zwycięzcą Konkursu 
lub nie spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu w kwestii odbioru nagrody, nagroda 
główna zostanie przekazana kolejnemu uczestnikowi, który kolejno został wskazany w 
wyniku spotkania i decyzji komisji konkursowej, w terminie i miejscu określonym przez 
Organizatora. 

§ 8 
Przetwarzanie danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, 
przy ul. Nowe Ogrody 8/12. 

2. Dane osobowe zbierane są przez Urząd wyłącznie w celu informowania o etapie lub 
sposobie rozstrzygnięcia konkursu, terminie i sposobie jego realizacji oraz wydarzeniach 
temu towarzyszących 

3. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o 
ochronie danych osobowych. 

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz 
możliwość ich poprawiania. 

5. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą dobrowolnie, niemniej bez ich podania 
nie jest  jest możliwe przyjęcie zgłoszenia do realizacji 

6. Osoba akceptująca regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Gdańsku w celu informowania o etapie lub sposobie rozstrzygnięcia 
konkursu, terminie i sposobie jego realizacji oraz wydarzeniach temu towarzyszących 

§ 9 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa. 

§11 

 
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)  
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Komisja konkursowa 
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do niej. 

http://www.facebook.com/zGdanska�
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Koordynator Kreatywnej Pedagogiki 
Agnieszka Tomasik 

e-mail: kreatywnapedagogika@gmail.com 

Osoba do kontaktu: 
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