
 

 

Konkurs feryjny pt. Stwórz krótki film na podstawie  bajki  

„Czerwony Kapturek” 

 

Karta zgłoszenia 

 
Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………………. 

 

Wiek uczestnika………………………………………………………………………………… 

 

Tytuł filmu:………………………………………………………………………………… 

 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:…………………………………………….. 

 

Numery telefonu do rodziców/ opiekunów uczestnika………………………………………….. 

       

      …………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu feryjnego pt. Stwórz krótki film na podstawie  
bajki  „Czerwony Kapturek 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu plastycznego pt. Stwórz krótki film na 
podstawie  bajki  „Czerwony Kapturek”, organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Sportu, w 
tym z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich/mojego dziecka danych osobowych. 

 
 
 

……………………………………………….. 
 

data i podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (zdjęcia, materiały video) w celu 

promocji/propagowania działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury i Sportu. 

 

 

………………………………………………. 
 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 

 

REGULAMIN KONKURSU FERYJNEGO 

pt. Stwórz krótki film na podstawie bajki „Czerwony Kapturek”. 

 

I. Podstawowe informacje 
 

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy. 

2. Termin zgłaszania prac konkursowych od 13.01.2021r. do 20.01.2021r. 

3. Temat pracy konkursowej brzmi: Stwórz krótki film na podstawie bajki „Czerwony 

kapturek”. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas: 0– III oraz IV-VI. 

 
II. Cele Konkursu 
 

1. Rozbudzenie zainteresowań tematyką teatralną. 

2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu. 
3. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni. 
4. Promowanie twórczych dokonań młodych artystów. 
5. Kształtowanie umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży 

 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie 
 

1. Film konkursowy wraz z tytułem oraz imieniem i nazwiskiem autora należy wstawiać                  
w komentarzu pod postem konkursowym na facebooku Gminnego Centrum Kultury i Sportu. 

2. Kartę zgłoszenia wraz z podpisanym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu feryjnego 
pt. Stwórz krótki film na podstawie bajki „Czerwony kapturek” należy przesłać na adres 

mailowy: konkurs@gckis.trzebnica.pl .  Jest to warunek konieczny w celu dopuszczenia pracy 
konkursowej do oceny jury. 
 
IV. Forma prezentacji/nagranie pracy konkursowej 

 
1. Do Konkursu należy zgłaszać film, który nie był wcześniej: publikowany, prezentowany, 

nagradzany w innych konkursach. 
2. Format pliku dowolny. 

3. Film konkursowy nie może trwać  dłużej niż 30 sekund. 
4. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić do konkursu tylko jeden film. 

 
 

IV. Ocena prac konkursowych 
 

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność i kreatywność, montaż filmu. 
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V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

 
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 20.01.2021 r. 

2. Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej www.gckis.trzebnica.pl 

oraz na FB Gminnego Centrum Kultury i Sportu. 

3. Przewidziane są 3 miejsca główne oraz wyróżnienia. 

4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna. 

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną.  

6. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail:konkurs@gckis.trzebnica.pl lub 

dzwoniąc pod nr 785-922 332 

 
 

V. Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.gckis.trzebnica.pl oraz w 

Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy ul. Prusicka 12. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 

innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie konkursu; 

 b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny;  

 c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych prac; 

 d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 
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VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych podanych w karcie 

zgłoszeniowej do  konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy.  
2. Dane będą przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, 

55-100 Trzebnica; 
3. z Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo skontaktować pod adresem mailowym: 

iod@um.trzebnica.pl; 
4. dane Państwa i Państwa dziecka będą przetwarzane w celu: 
      - dokonania zgłoszenia do konkursu; 

- przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzcy w tym przekazania nagrody; 

- informacyjno-promocyjnym, dane laureatów objęte przetwarzaniem: imię, nazwisko oraz  
wiek (FB GCKiS, strona internetowa GCKiS, Panorama Trzebnicka); 
- podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda; 

5. nie podanie danych osobowych uniemożliwi udział dziecka w konkursie; 
6.  administrator pozyskał i będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię 

i nazwisko oraz wiek dziecka – uczestnika konkursu, imię i nazwisko rodziców/opiekunów 
prawnych oraz ich nr telefonu; 

7. Państwa dane i dane Państwa dziecka nie będą przekazywane, chyba że ogólnie 
obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej; 

8. Państwa dane i dane Państwa dziecka będą przechowywane w GCKiS przez okres miesiąca 
od momentu ogłoszenia wyników Konkursu; 

9. przysługuje Panu/Pani prawo: 
- wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
- żądania od administratora dostępu do Pana/i danych osobowych i danych osobowych 

Pana/i dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; 
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10. dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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