Regulamin konkursu
na film (spot) reklamowy, prezentację
multimedialną lub e- książeczkę
„Dziękuję, nie piję, nie palę, nie biorę…”
I.

Cele:
1. promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów,
2. zapobieganie podejmowaniu zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży,
3. podnoszenie świadomości na temat negatywnych konsekwencji podejmowania
zachowań ryzykownych,
4. kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne życie,
5. aktywizacja uczniów i nauczycieli do działań profilaktycznych;
6. rozwijanie zainteresowań uczniów oraz ich kompetencji cyfrowych.

II.

Adresaci:

Uczniowie szkół podstawowych - klasy IV-VIII i ponadpodstawowych wszystkich klas
z terenu działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

III.

Warunki uczestnictwa:

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie filmu – spotu, e - książeczki
lub prezentacji

multimedialnej

dotyczącej

propagowania

wśród

uczniów

zdrowego i wolnego od nałogów stylu życia.
2. Autorem jednej pracy konkursowej może być jeden uczeń.
3. W

konkursie

może

brać

udział

uczeń

szkoły

podstawowej

lub ponadpodstawowej, który uzyskał zgodę swoich przedstawicieli ustawowych
(rodziców lub opiekuna prawnego) na udział w konkursie.
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową, nigdzie
wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.

5. Pracę konkursową przesyłamy w formie pliku lub udostępniamy link do jej
obejrzenia.
6. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa
oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.
7. Prace wraz ze skanem karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) należy przesłać na adres
a.klonowska.modn@gmail.com do 16 stycznia 2022 r.
Wymagania dotyczące prac konkursowych:

IV.

Film (spot reklamowy)
1.

2.

Film (spot reklamowy) powinien uwzględniać następujące kryteria:
✓

trwać nie dłużej niż 3-5 minut,

✓

być poprawny merytorycznie.

Filmy mogą zostać wykonane w dowolnej technice oraz formie (animacja,
dokument, fabuła, film eksperymentalny itp.).

3.

Film powinien zawierać zarówno obraz, jak i tekst oraz dane dotyczące autora
(imię nazwisko, email, klasa, szkoła).

Prezentacja multimedialna
1.

Prezentacja multimedialna zgłoszona do konkursu nie może zawierać
więcej niż 12 slajdów.

2.

Prezentacja powinna być wykonana w dowolnym programie
prezentacyjnym i zapisana w formie prezentacji przenośnej.

3.

W pracy należy zapisać dane dotyczące autora (imię nazwisko, email,
klasa, szkoła).

E- książeczka
1. E- książeczkę przygotowujemy w aplikacji internetowej: WriteReader
(https://www.writereader.com/) lub Story Jumper (www.storyjumper.com).
2. Praca nie może zawierać więcej niż 12 stron (łącznie ze stroną tytułową).
3. W pracy należy zapisać dane dotyczące autora (imię nazwisko, email, klasa,
szkoła).
V. Komisja konkursowa:
1. Prace konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.

2. Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach: kategoria klas IV-VIII szkoły
podstawowej oraz uczniowie szkoły ponadpodstawowej.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
4. W każdej kategorii Jury przyzna miejsca lub wyróżnienia. Jury zastrzega sobie
prawo nie przyznania nagród/miejsc lub dzielenia ich na zasadzie ex aeqvo.
VI Kryteria oceniania prac:
Prace konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
✓ spełnienie wymaganych kryteriów, określonych w regulaminie,
✓ kreatywność oraz pomysłowość
✓ zawartość merytoryczna,
✓ estetyka i czytelność wykonanego filmu lub prezentacji.
VII. Ogłoszenie wyników:
1. Informacja o konkursie, regulamin oraz karta zgłoszenia (Załącznik nr 1)
są dostępne na stronie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli:
modn@modn.elk.pl, na której zostanie również zamieszczone podsumowanie
konkursu wraz z nazwiskami laureatów.
2. Po zakończeniu konkursu laureaci i ich opiekunowie otrzymają informacje
o terminie i sposobie przekazania nagród w konkursie.
VIII. Postanowienia ogólne:
1. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego regulaminu.
2. Wszelkie pytania w sprawie konkursu proszę kierować na pocztę e-mail:
a.klonowska.modn@gmail.com, t.truchan.modn@gmail.com

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL). MODN w Ełku informuję, że:
1. Administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Mazurski

Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli w Ełku przy ul. Sikorskiego 5A, tel: 87 621 10 71, email:
modn@modn.elk.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli możliwy jest pod numerem tel: 87 6211071 lub adresem email (adres
email): modn@modn.elk.pl
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań
ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7
września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji
statutowych zadań w placówce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r
poz. 1591).
4. Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Słuchaczom / rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
Zgoda
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku w celu

dokumentowania konkursu oraz oświadczam, że poprzez wysłanie pracy
na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora wszelkie autorskie prawa
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
swoich danych i prawie ich poprawiania.
4. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na zamieszczanie mojego wizerunku na stronie
ośrodka oraz wydawnictwach MODN w Ełku.
5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
6. Prace nadesłane po terminie (decyduje data stempla) nie będą brały udziału
w konkursie.
7. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji
organizatora.
8. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik konkursu.
9. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.
10. Organizator może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.

Organizatorzy konkursu:
Aneta Kolonowska, Teresa Truchan doradcy metodyczni MODN, tel.607 801 226

Załącznik nr 1
Pieczątka/nazwa szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu - „Dziękuję, nie piję, nie palę, nie biorę…”
1. Imię i nazwisko autora pracy, klasa (wypełniamy drukowanymi literami)

………………………………………………………………………………………………..…
2. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia: (wypełniamy drukowanymi literami)

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

Zgoda
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku w celu dokumentowania
konkursu oraz oświadczam, że poprzez wysłanie pracy na konkurs nieodpłatnie przenoszę
na organizatora wszelkie autorskie prawa

2.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie
ich poprawiania.

4.

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na zamieszczanie mojego wizerunku na stronie
Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku www.modn.elk.pl

oraz

wydawnictwach MODN w Ełku.
5.

Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego treść.

…………………………………
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

