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Regulamin Konkursu 

na film edukacyjny pt. „Powrót do przyszłości –  Mikołaj Kopernik w moich 

czasach” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

 

Postanowienia ogólne 

1) Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, 

zwany dalej Organizatorem, z siedzibą: 82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1. 

2) Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej 

https://www.wmodn.elblag.pl/mikolajkopernik, zwanej dalej stroną konkursu. 

3) Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu 

i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 
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Czas trwania konkursu 

1) Konkurs odbywać się będzie od 2 listopada 2022 roku (ogłoszenie konkursu) do 28 kwietnia 2023 

roku (ogłoszenie wyników). 

2) Termin zgłoszenia szkoły do 30 listopada 2022 roku. 

3) Termin oddania prac do 31 marca 2023 roku. W tym terminie należy udostępnić pracę 

konkursową do pobrania przez Organizatora. 

4) Zgłoszenia odbywają się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na 

stronie konkursu. 

5) Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę podczas 

oceny prac. 

6) Dokładny termin uroczystego wręczenia nagród zostanie opublikowany na stronie konkursowej 

w maju 2023 r. 

 

Cele konkursu 

1) Uczczenie jubileuszu 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. 

2) Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. 

3) Kształtowanie kultury medialnej w epoce cyfrowej, etycznych zachowań w Internecie oraz 

poszanowania własności intelektualnej i wizerunku. 

4) Wykorzystanie w procesie kształcenia narzędzi, które szkoły otrzymały w ramach programu 

Laboratoria Przyszłości oraz zasobów cyfrowych i metod kształcenia wykorzystujących 

technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5) Szerzenie wiedzy na temat prawa autorskiego oraz promowanie korzystania z legalnych źródeł 

kultury. 

 

Założenia organizacyjne 

1) Konkurs jest jednoetapowy. 

2) Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych 

i ma charakter zespołowy. 

3) Film konkursowy zwany dalej utworem przygotowywany jest przez zespół, w skład którego mogą 

wchodzić wyłącznie uczniowie szkoły przystępującej do konkursu. Dodatkowo zespół musi 

posiadać opiekuna zwanego dalej opiekunem, którym może być nauczyciel danej szkoły lub 

rodzic (opiekun) jednego z jej uczniów. 

4) Zespół może liczyć maksymalnie 5 osób (4 uczniów + 1 opiekun). 

5) Zgłoszenia utworu do konkursu dokonuje opiekun. 

6) Opiekun podejmuje działania w ramach konkursu w imieniu zespołu po uzyskaniu upoważnień od 

rodziców bądź opiekunów prawnych wszystkich członków zespołu do korzystania z utworu 

i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji. 

7) Utwory nagrodzone w konkursie mogą zostać wyemitowane na stronie internetowej 

organizatora i w mediach. 
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8) Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych utworów także na innych stronach 

internetowych. 

 

ZADANIE KONKURSOWE 

1) W filmie konkursowym ma zostać przedstawiona fikcyjna historia wizyty Mikołaja Kopernika 

w szeroko rozumianym środowisku szkolnym uczestników konkursu. 

2) Uczestnicy konkursu przygotowują jedną pracę konkursową, której czas projekcji nie przekracza 

120 sekund. Czas nie obejmuje napisów końcowych oraz wskazania licencji, które mogą zająć 

dodatkowo maksymalnie 30 sekund. Utwory nie spełniające wymogów czasowych nie zostaną 

zakwalifikowane do Konkursu. 

3) Utwór musi zawierać co najmniej trzy sceny wybrane z udostępnionych przez organizatora klipów 

wideo wykonanych w technologii green screen. Organizator konkursu, tj. Warmińsko-Mazurski 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu udostępnia wspomniane klipy na licencji Creative 

Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0). 

4) Szkoła może zgłosić do konkursu tylko jeden film. Wyjątek stanowią szkoły podstawowe, które 

mogą zgłosić dwie prace zrealizowane przez różne grupy wiekowe, tj. kl. I-III (pierwsza praca) 

i kl. IV-VIII (druga praca). 

5) Praca konkursowa powinna być zapisana w formacie mp4 w rozdzielczości Full HD lub wyższej. 

6) Utwór powinien zawierać stronę tytułową oraz napisy końcowe, zawierające informacje 

o twórcach filmu i prawach autorskich do wykorzystanych utworów. 

7) Muzyka i efekty dźwiękowe oraz grafiki i materiały wideo wykorzystane w utworze nie mogą 

naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają uczestników 

konkursu. 

 

JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY 

1) Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez 

Organizatora. 

2) Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 

a) zgodność tematu utworu z tematem Konkursu, 

b) oryginalność podejścia do tematu, 

c) pomysłowość i kreatywność w realizacji, 

d) wartość techniczna, 

e) wrażenia artystyczne. 

3) Jury Konkursu dokona oceny utworów oraz rozstrzygnięcia konkursu nie później niż do 28 

kwietnia 2023 roku. 

4) Termin wręczenia nagród zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie 

internetowej organizatora i stronie konkursu oraz za pomocą korespondencji elektronicznej. 

5) We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu. 
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NAGRODY 

1) Najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi dla wszystkich uczestników 

zespołu, w tym opiekuna. 

2) Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach za pierwsze, drugie i trzecie miejsce: 

a) szkoła podstawowa, kl. I-III, 

b) szkoła podstawowa, kl. IV-VIII, 

c) szkoła średnia. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia konkursu oraz pozostałych 

terminów, a także prawo opublikowania utworów w całości lub we fragmentach, w Internecie lub 

w inny sposób. 

2) Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu i nie wyłonienia laureatów. 

3) Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za utwór emitowany w mediach zgodnie 

z postanowieniami regulaminu. 

3) Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swojej pracy pod warunkiem, że 

w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: 

Praca została przygotowana na konkurs „Powrót do przyszłości – Mikołaj Kopernik w moich czasach” 

zorganizowany i przeprowadzony przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Elblągu. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe uczestników konkursu, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli - 

opiekunów będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z konkursem i będą chronione 

zgodnie z zasadami Rozporządzenie 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 (dalej: 

RODO). 


