
REGULAMIN  KONKURSU 

 Film promujący kierunki kształcenia  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu pod hasłem: „Moja szkoła jest Fajna” jest Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

2. Cel konkursu: integracja środowiska szkolnego i budzenie pozytywnego nastawienia młodzieży 

do Szkoły. 

3. Konkurs trwać będzie od dnia  23 lutego 2017 r. do dnia 22 marca 2017 r. 

 

 §2 

1. Konkurs kierowany jest do uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu . 

2. W konkursie uczestniczyć można indywidualnie lub grupowo 

3. Zgłoszenia do Konkursu w formie wypełnionego formularza mogą składać uczniowie CKZiU  

nr 1 w Raciborzu 

4. Osoby poniżej 18 roku życia powinny przedstawić zgodę przedstawiciela ustawowego na udział 

w Konkursie. 

5. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik (uczeń, grupa uczniów) powinien przygotować film 

reklamowy prezentujący wybrany zawód kształcenia w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 

6.  Film powinien spełniać następujące wymagania: 

- być samodzielną pracą autorską, 

- czas emisji nie powinien przekraczać 40 sekund, 

- nagrany w formacie  avi, na nośniku zewnętrznym, 

- powinien zawierać logo organizatora, pełną nazwę Szkoły, 

- zawierać hasło reklamowe Szkoły lub kierunku kształcenia, 

- ponadto ocenie będzie podlegać fabuła prezentacji (sposób przedstawienia). 

7.    Wymyślona przez uczestnika propozycja hasła reklamowego: 

- nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, 

- nie może   zawierać   treści   reklamowych dotyczących innych podmiotów   poza CKZiU nr 1 

w Raciborzu  lub innych produktów, 



- nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw 

autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. 

8.  Termin i miejsce składania prac konkursowych: film nagrany na nośniku zewnętrznym należy 

dostarczyć   do  sekretariatu   szkoły w  budynku A, B lub C do dnia 22 marca 2017r.  

Do sekretariatu składamy: 

- opisany nośnik zewnętrzny (dane autorów imię i nazwisko, klasa, kierunek kształcenia), 

- zgłoszenie, 

- zgodą opiekuna prawnego osób niepełnoletnich, 

- zgodą na prezentację filmu na stronie szkoły. 

Całość powinna być umieszczona w opisanej kopercie. 

 

W przypadku wykrycia, naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik 

zostanie wykluczony z Konkursu. 

9.     Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć 

dostarczenie w wymaganym terminie filmu i wymaganej dokumentacji. 

10. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba 

niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu. 

11.  Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz jest wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego na potrzeby Konkursu. 

12.   Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiału w celach promocji Szkoły. 

 

 §3 

W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody: 

1. Wszyscy uczestnicy Konkursu, których prace zostały zakwalifikowane do Konkursu 

otrzymają bon na niepytanie do wykorzystania w wybranym przez uczestnika terminie. 

2. Nagroda główna dla uczestnika indywidualnego, który uzyska najlepszy wynik w głosowaniu 

uczniów CKZiU nr 1 w Raciborzu. 

3.  Nagroda główna dla grupy za film, który uzyskał najlepszy wynik w głosowaniu. 

4. Jednemu Uczestnikowi nie może zostać przyznana więcej niż jedna Nagroda. 

5. Organizator może, z własnej inicjatywy, w trakcie trwania konkursu, przyznać większą ilość 

nagród. 

 §4 

1. Do 24 marca 2017r. Organizator zakwalifikuje prace do konkursu. 



2. Po tym terminie, uczniowie CKZiU nr 1 w Raciborzu dokonają oceny nadesłanych prac 

(głosowanie na najlepszy film reklamowy). 

3. W dniach 28, 29, 30 marca 2017r. nastąpi prezentacja prac konkursowych w ramach Dni 

Otwartych Szkoły. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Wernisażu wystawy prac uczniów kierunku technik 

organizacji reklamy w kwietniu 2017r na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

  §5 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu wyłącznie do własnych danych i ich poprawiania. 

 

  §6 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawie wykluczania 

Uczestników Konkursu w przypadku podania przez uczestników nieprawdziwych danych w 

formularzu zgłoszeniowym, 

2. Wzięcia pod uwagę propozycji hasła reklamowego jako decydującego w przypadku 

identycznych wyników uczestników. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. 

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej www.ckziu1raciborz.idsl.pl 

 

http://www.ckziu1raciborz.idsl.pl/

