
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH, MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SOSNOWCU
41-200 Sosnowiec ul. Kościelna 16, Tel.(32) 785 00 06,  REGON 000758174, NIP 644-002-62-02

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO

„FILMOWA PROMOCJA ZAWODU KTÓREGO SIĘ UCZĘ”

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres  i warunki uczestnictwa w konkursie filmowym na stworzenie  
filmu promującego  zawody  rzemieślnicze  wśród  uczniów  szkół  branżowych  I  stopnia  pod  tytułem  
„Filmowa promocja zawodu którego się uczę” , zwanego dalej „Konkursem”.

2. Konkurs realizowany jest w ramach dotacji na realizację zadania publicznego współfinansowano ze środków 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego 
Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021 – 2030.

3. Organizatorem Konkursu jest  Cech Rzemiosł  Różnych,  Małej  i  Średniej  Przedsiębiorczości  w Sosnowcu  
zwane dalej „Organizatorem”.

4. Ocena prac powierzona zostanie Komisji Konkursowej zwanej dalej „Komisją”.
5. Konkurs  odbywa  się  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie,  zgłoszenie  udziału  do  Konkursu  jest  

równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II.  CEL KONKURSU

1. Popularyzacja i prezentacja zawodów rzemieślniczych,
2. Pogłębianie wiedzy na temat wykonywanego zawodu,
3. Propagowanie zawodów szkolnictwa branżowego i pozytywnego wizerunku rzemiosła,
4.           Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia z wykorzystaniem technologii informatycznych.
5. W wyniku konkursu zostaną wybrane i nagrodzone trzy filmy najwyżej ocenione przez Komisję.
              

III.  ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu Filmowego jest Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości
               w Sosnowcu.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół branżowych I stopnia, którzy są uczniami rzemieślników
               zrzeszonych w naszym Cechu w Sosnowcu. 
3. Organizator przeprowadza Konkurs a następnie dokonuje oceny i ogłasza wyniki przy wsparciu powołanej
               na ten cel Komisji Konkursowej.
               W skład Komisji wchodzą Przedstawiciele Cechu oraz Koordynator Konkursu.
               Komisja wykonywać będzie czynności związane z oceną filmów w Konkursie i wyłonieniem Laureatów.
            
4. Proces oceny prac jest dwuetapowy i obejmuje ocenę formalną oraz merytoryczną.

 Ocenie formalnej podlegają poniższe elementy: 
a) termin wpłynięcia dokumentów konkursowych; 
b) kompletność wymaganych dokumentów konkursowych.



 Członkowie Komisji Konkursu dokonają oceny merytorycznej nadesłanego filmu:           
a) zgodność treści z hasłem przewodnim konkursu,
b) innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu (nieszablonowy sposób prezentacji),
c) poprawność merytoryczna i medialność przekazu,
d) prawidłowe wykorzystanie czasu,
e) realizacja techniczna i wykorzystanie technik cyfrowych,
f) wizualne wrażenia estetyczne.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
6. Organizator Konkursu przekaże laureatom Konkursu informację o terminie i miejscu wręczenia nagród 
               telefonicznie  bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na nr telefonu i adres wskazany 
               w karcie zgłoszenia.

IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

1. Film  należy wykonać w dowolnej technice filmowej, techniką cyfrową za pomocą dowolnego urządzenia
              (np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej),
             
              Film konkursowy powinien trwać maksymalnie 120 sekund.

 2. Prace należy przesyłać na płycie CD-R, DVD lub pamięci przenośnej (USB) Pendrive. 
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden autorski film.
 4. Praca konkursowa powinna przedstawiać zawód rzemieślniczy, którego uczy się uczestnik.
               Autor filmu powinien zaprezentować w sposób ciekawy i kreatywny wykonywany zawód. 
 5. Prace niezwiązane z tematem konkursu nie będą podlegały ocenie.
 6. Brak podpisanych załączników zawartych w Regulaminie Konkursu powoduje wykluczenie pracy z konkursu.
            
7. Do pracy konkursowej należy dołączyć:

 kartę zgłoszenia   (zał. nr 1),  
 zgodę na przetwarzanie danych osobowych   (zał. nr 2),
 zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej ( zał. nr 3),
 zgodę na publikacje wizerunku od każdej osoby uwiecznionej na filmie  ( zał. nr 4),
 zgodę na publikację wizerunku Zakładu Pracy ( zal. nr 5).

8. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami
              obyczajowymi. Filmy zgłoszone do konkursu nie mogą być przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach.   
9. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do filmu nadesłanego do konkursu  lub praw osób,
               których wizerunek został wykorzystany, w całości obciążą uczestnika Konkursu.
10. Informacje o konkursie filmowym wraz z kompletem załączników są dostępne na stronie
              internetowej Cechu w Sosnowcu www.cech-sosnowiec.pl  Dokumenty można pobrać także
               w Biurze Cechu.

V.  TERMIN I WARUNKI ZGŁOSZENIA

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i wszystkimi załącznikami do Regulaminu w postaci podpisanych
            oświadczeń należy składać do dnia 16.12.2022 r w zaklejonej kopercie z dopiskiem KONKURS FILMOWY
            w siedzibie naszego Cechu w Sosnowcu lub pocztą tradycyjną na adres:
             

Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Sosnowcu 
ul. Kościelna 16, 41-200 Sosnowiec

2. Prace konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.
3. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach.
4. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność lub
               promujących przemoc.
5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, a ich treść może być wykorzystana do promocji 
     rzemiosła / zawodu przez Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Sosnowcu
     na stronie www oraz w mediach społecznościowych.



VI.  NAGRODY

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe  za I, II i III miejsce. Oprócz nagród indywidualnych przyznanych
laureatom za I, II i III miejsce będą przyznane dodatkowe nagrody i wyróżnienia Organizatorów Konkursu. Nie określa
się i nie ogranicza liczby wyróżnionych miejsc.

VII.  MEDIA

Organizatorzy zobowiązują się do upowszechniania informacji o Konkursie i jego wynikach w mediach, w ramach
posiadanych możliwości i środków. 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez uczestnika (osoba pełnoletnia), rodziców
              lub prawnych opiekunów uczestnika niepełnoletniego na przetwarzanie danych osobowych autora pracy.

3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikację.

4. Organizator zobowiązuje się do upowszechniania informacji o Konkursie i jego wynikach w mediach
 społecznościowych, stronie internetowej w ramach posiadanych możliwości i środków.

 
5. Uczestnik  Konkursu  udziela  Organizatorowi  bezterminowej  i  nieodpłatnej  zgody  na  korzystanie  z  prac  

konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora oraz miejscowości zamieszkania, w celach
 promocyjnych, stosownie do potrzeb Organizatora, między innymi na stronie internetowej Organizatora. 

6. Organizator zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji Konkursu poprzez publikację
wyróżnionych prac w materiałach edukacyjnych Organizatora.
Publikacja może dotyczyć:  materiałów  drukowanych,  plakatów,  banerów  reklamowych,  publikacji  na  
stronie internetowej i profilu społecznościowym Organizatora. 

      



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej  
Przedsiębiorczości w Sosnowcu, ul. Kościelna 16, 41-200 Sosnowiec.

2. Kontakt do Administratora Ochrony Danych: cech@  cech-sosnowiec.  pl  

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku
              prawnego:

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia  o  ochronie  
danych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania  danych  
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec  ich  
przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń,  jakie  mogą  
przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane  będą  w  czasie  zgodnym  z  
przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,   ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody  oraz  prawo  do  
przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością 
uczestnictwa w procesie dalszego postępowania.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Karta zgłoszenia do konkursu -  załącznik nr 1,
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu – załącznik nr 2,
3. Zgoda na nieodpłatną publikację pracy – załącznik nr 3,
4. Zgoda na publikowanie wizerunku od każdej osoby uwiecznionej na filmie – załącznik  nr 4,
5. Zgoda na publikację wizerunku Zakładu Pracy  – załącznik nr 5.



CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH, MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SOSNOWCU
41-200 Sosnowiec ul. Kościelna 16, Tel.(32) 785 00 06,  REGON 000758174, NIP 644-002-62-02

Załącznik Nr 1  Regulaminu

K A R T A      Z G Ł O S Z E N I A

DO KONKURSU FILMOWEGO

„FILMOWA PROMOCJA ZAWODU KTÓREGO SIĘ UCZĘ”

AUTOR FILMU
( imię i nazwisko)

DATA URODZENIA /  WIEK
(autor pracy)

IMIĘ I NAZWISKO
( Rodzica lub opiekuna prawnego)

DANE KONTAKTOWE
(nr telefonu do kontaktu)

ADRES   ZAMIESZKANIA

NAZWA SZKOŁY

PRZEDSTAWIONY ZAWÓD

TYTUŁ FILMU KONKURSOWEGO

PODPIS UCZESTNIKA KONKURSU

DATA

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIELETNIEJ NA UDZIAŁ W KONKURSIE

DATA PODPIS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączniku nr 1 regulaminu
konkursu „Filmowa promocja zawodu którego się uczę” w celu przeprowadzenia konkursu prowadzonego przez Cech
Rzemiosł  Różnych,  Małej  i  Średniej  Przedsiębiorczości  w  Sosnowcu  oraz  podmioty  trzecie,  z  którymi  Cech
współpracuje.

TAK NIE

 ..............................................................................................
podpis rodzica lub opiekuna prawnego



CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH, MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SOSNOWCU
41-200 Sosnowiec ul. Kościelna 16, Tel.(32) 785 00 06,  REGON 000758174, NIP 644-002-62-02

Załącznik Nr 2 Regulaminu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w
Sosnowcu, ul. Kościelna 16, 41-200 Sosnowiec.

2. Kontakt do Administratora Ochrony Danych: cech@cech-sosnowiec.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego: −
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

5.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  dopóki,  dopóty  nie  zostanie  zgłoszony  sprzeciw  wobec  ich
przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie,
której  dane  dotyczą;  dane  osobowe  przechowywane  będą  w  czasie  zgodnym  z  przepisami  prawa  i  zobowiązań
wynikających z zawartych umów.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niepodanie  danych  będzie  skutkować  niemożliwością
uczestnictwa w procesie dalszego postępowania.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

……………………

Miejscowość, data 

…………………………………………………….

Podpis uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego 



CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH, MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SOSNOWCU
41-200 Sosnowiec ul. Kościelna 16, Tel.(32) 785 00 06,  REGON 000758174, NIP 644-002-62-02

Załącznik Nr 3 Regulaminu

Zgoda na nieodpłatną publikację pracy konkursowej przesłanej w ramach Konkursu 
„Filmowa promocja zawodu którego się uczę” 

oraz przetwarzania danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych w ramach działań
prowadzonych przez Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości  w Sosnowcu

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn.
zm.) oraz art. 23. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wyrażam zgodę na
nieodpłatną publikację pracy 

(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

w  materiałach  drukowanych,  plakatach,  banerach  reklamowych  oraz  na  stronie  internetowej  oraz  profilu
społecznościowym Organizatora  konkursu.  Przekazanie  praw do publikacji  prac nie  jest  ograniczone czasowo, ani
terytorialnie. 

………………………………………                            ………………….….…………………………………………….
(miejscowość i data )                                                       ( czytelny podpis  uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego)



CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH, MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SOSNOWCU
41-200 Sosnowiec ul. Kościelna 16, Tel.(32) 785 00 06,  REGON 000758174, NIP 644-002-62-02

Załącznik Nr 4 Regulaminu

Zgoda na nieodpłatną publikację wizerunku 
w ramach Konkursu  

„Filmowa promocja zawodu którego się uczę”
Konkurs filmowy dla uczniów szkół branżowych I stopnia w celach promocyjnych w ramach

działań prowadzonych przez Organizatora Konkursu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn.
zm.) oraz art. 23 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 

ja (imię i nazwisko )

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatną  publikację  mojego  wizerunku  w  celu  popularyzacji  konkursu  oraz  kształtowania
pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowania wiedzy o rynku pracy w materiałach drukowanych, plakatach,
banerach reklamowych oraz na stronie internetowej, profilu społecznościowym Organizatora konkursu. 

Przekazanie praw do publikacji wizerunku nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.

………………………………….                                                               ………………………………………….

 (miejscowość i data)                                                                                    (czytelny podpis)



CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH, MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SOSNOWCU
41-200 Sosnowiec ul. Kościelna 16, Tel.(32) 785 00 06,  REGON 000758174, NIP 644-002-62-02

Załącznik Nr 5 Regulaminu

Zgoda na nieodpłatną publikację wizerunku Zakładu Pracy
w ramach Konkursu  

„Filmowa promocja zawodu którego się uczę”
Konkurs filmowy dla uczniów szkół branżowych I stopnia w celach promocyjnych w ramach

działań prowadzonych przez Organizatora Konkursu.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku reprezentowanego przeze mnie Zakładu
Pracy, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w postaci dokumentacji filmowej) przez uczestnika
konkursu …………………. .…………………………………..  na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Dla potrzeb konkursu  wizerunek reprezentowanego przeze mnie Zakładu Pracy może być użyty do różnego rodzaju
form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może
być  uzupełniony  towarzyszącym  komentarzem.  Natomiast  nagrania  filmowe  z  jego  udziałem  mogą  być  cięte,
montowane,  modyfikowane,  dodawane  do  innych  materiałów powstających  na  potrzeby  konkursu  oraz  w  celach
informacyjnych. 
Niniejsza  zgoda  obejmuje  wszelkie  formy  publikacji,  w  szczególności  rozpowszechnianie  w  internecie  oraz
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 

………………………………….                                                               ………………………………………….

 (miejscowość i data)                                                                           (podpis i pieczęć pracodawcy/osoby upoważnionej)


