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Regulamin konkursu filmowego 
„INNOWACJA PEDAGOGICZNA W MOJEJ SZKOLE” 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Nieformalna Grupa Naukowcy we współpracy z Fundacją PROGRESSUS, 
Stowarzyszeniem Wojskowej Czwórki i Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury. 

2.  Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatora i nie ma rangi konkursów, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami). 

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

CELE KONKURSU 

1. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych; 

2. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu; 

3. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej; 

4. Promocja szkoły, do której uczęszcza uczeń; 

5. Prezentacja dorobku uczniów i szkół  dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn. 

TEMAT KONKURSU 

Organizator konkursu oczekuje na filmy, których tematem będzie innowacja pedagogiczna realizowana w szkole na 
przestrzeni lat szkolnych: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz trzecich gimnazjum  dla 
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn. 

2. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby). 

3. Na konkurs każdy uczestnik lub zespół może przesłać jeden film. 

4. Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie trzy filmy. 

5. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD, pendrive  jedną pracę konkursową w 
formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 5 minut. 

6. Na końcu filmu musi być umieszczona informacja o autorze/autorach: imię, nazwisko autora/autorów, nazwa 
szkoły do której autor/autorzy uczęszczają, miejscowość. 

7. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad, reportaż). 

8. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. 
telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. 

9. Prace będą oceniane przez niezależną komisję, której werdykt jest ostateczny. 

10. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna. 

ZGŁOSZENIA 

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem (stanowiące załącznik do niniejszego 
regulaminu) należy składać do dnia 30  maja 2019 r. na adres: 
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Fundacja PROGRESSUS 
ul. 23 Stycznia 20 
63-700 Krotoszyn 

dopisek: INNOWACJA  PEDAGOGICZNA  W  MOJEJ  SZKOLE 

2. W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego. 

3. W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia ma obowiązek złożyć każdy z autorów. 

4. Do pracy musi zostać dołączone oświadczenie następującej treści: „Zgłoszony do konkursu film jest mojego 
autorstwa. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonego do konkursu filmu w celach 
promocyjnych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Fundację PROGRESSUS. Oświadczam, że prawa autorskie 
dotyczące w/w materiałów przenoszę na  Fundację PROGRESSUS na wszystkich polach jego eksploatacji”. 

5. W przypadku gdy autorem filmu jest grupa osób, oświadczenie musi wypełnić każdy z uczestników. 

KOMISJA KONKURSOWA 

Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez komisję konkursową 
powołaną przez Organizatora. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Pikniku Naukowego  dnia 14 czerwca 2019 r. O formie, 
miejscu i godzinie wręczenia nagród laureaci oraz szkoła do której uczęszczają zostaną powiadomieni 
telefonicznie. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych  www.krotoszyn.pl. oraz 
www.fundacjaprogressus.pl. 

3. Organizator planuje przyznać nagrody główne dla trzech zwycięzców  w formie rzeczowej. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane 
w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w 
zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

2. Fundacja PROGRESSUS, w związku z przeniesieniem na niego praw autorskich do filmów przez uczestników, 
zastrzega sobie prawo do nieograniczonego kopiowania filmów i ich publicznej emisji w celach promocji, 
dlatego nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem. 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z 
realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatorów. 

4. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego danymi: imieniem i nazwiskiem w celach 
informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć i nagrań, w tym w 
szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć i nagrań na stronie internetowej oraz inne przypadki 
publicznego udostępniania zdjęć i nagrań. 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w  trakcie przesyłki. 

2. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD, DVD i pendrivach pozostają w archiwum Fundacji 
PROGRESSUS i nie będą zwracane. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są wzory: karty zgłoszenia do konkursu oraz Oświadczenia o 
przeniesieniu na Fundację PROGRESSUS praw autorskich do filmu. 
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Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia udziału w konkursie  
pn. „INNOWACJA PEDAGOGICZNA W MOJEJ SZKOLE" 

 

Imię i nazwisko   

Adres domowy  

Numer telefonu (kontaktowy)  

E-mail  

Nazwa szkoły  

Adres szkoły  

Numer telefonu do szkoły,   

Adres e-mail  

Klasa  

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 
szkolnego  

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia testu zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

…………………………………………………………………. 
(własnoręczny podpis uczestnika konkursu)  

 
 
 

 

 

 

 

Regulamin konkursu artystycznego 
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Regulamin konkursu 
„CIEKAWE WYDARZENIE W MOJEJ SZKOLE” 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Nieformalna Grupa Naukowcy we współpracy z Fundacją PROGRESSUS, 
Stowarzyszeniem Wojskowej Czwórki  i Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury. 

2.  Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatora i nie ma rangi konkursów, o których mowa  
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz 
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami). 

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

CELE KONKURSU: 

1. Promocja twórczego, plastycznego prezentowania ciekawego i znaczącego dla życia szkoły wydarzenia ; 

2. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej; 

3. Rozwijanie kreatywności uczniów; 

4. Promocja szkoły, do której uczęszcza uczeń; 

5. Prezentacja dorobku uczniów i szkół  dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn. 

TEMAT KONKURSU 

Organizator konkursu oczekuje na albumy, których tematem będzie ciekawe i ważne dla społeczności szkolnej 
wydarzenie realizowane w szkole na przestrzeni lat szkolnych: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych dla których 
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn. 

2. Autorem albumu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby). 

3. Na konkurs każdy uczestnik lub zespół może przesłać jeden album. 

4. Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie trzy albumy. 

5. Uczestnicy konkursu przedstawiają album wykonany dowolną techniką w formacie od A5 do A4 w ilości kart 
od 10 do 30. 

6. Na końcu albumu musi być umieszczona informacja o autorze/autorach: imię, nazwisko autora/autorów, nazwa 
szkoły do której autor/autorzy uczęszczają, miejscowość. 

7. Twórcy albumu mogą wykorzystać różnego rodzaju techniki plastyczne. 

8. Dozwolona jest dowolna technika wykonania albumu przy użyciu zdjęć, rysunków, wycinanek, ozdobnych taśm, 
różnego gatunku papieru itp. 

9. Albumy będą oceniane przez niezależną komisję, której werdykt jest ostateczny. 

10. Przy ocenie albumów będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna. 

 



 Fundacja PROGRESSUS 
ul. 23 Stycznia 20;     63-760 Zduny 

Miasto i Gmina Krotoszyn 
 
 

tel.  508 848 966                    fundacjaprogressus@gmail.com                                         www.fundacjaprogressus.pl 
 St
ro

na
 5

 

ZGŁOSZENIA 

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem należy składać do dnia 30  maja 2019 r. na adres: 

Fundacja PROGRESSUS 
ul. 23 Stycznia 20 
63-700 Krotoszyn 

dopisek:CIEKAWE WYDARZENIE W MOJEJ SZKOLE 

2. W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego. 

3. W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia ma obowiązek złożyć każdy z autorów. 

4. Do pracy musi zostać dołączone oświadczenie następującej treści: „Zgłoszony do konkursu album jest mojego 
autorstwa. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonego do konkursu albumu w celach 
promocyjnych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Fundację PROGRESSUS. Oświadczam, że prawa autorskie 
dotyczące w/w materiałów przenoszę na Fundację PROGRESSUS na wszystkich polach jego eksploatacji”. 

5. W przypadku gdy autorem albumu jest grupa osób, oświadczenie musi wypełnić każdy z uczestników. 

KOMISJA KONKURSOWA 

Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez komisję konkursową 
powołaną przez Organizatora. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Pikniku Naukowego  dnia 14 czerwca 2019 r. o formie , 
miejscu i godzinie wręczenia nagród laureaci oraz szkoła do której uczęszczają zostaną powiadomieni 
telefonicznie. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych  www.krotoszyn.pl. oraz 
www.fundacjaprogressus.pl. 

3. Organizator planuje przyznać nagrody główne dla trzech zwycięzców  w formie rzeczowej . 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane 
w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w 
zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

2. Fundacja PROGRESSUS, w związku z przeniesieniem na nią praw autorskich do albumów przez uczestników, 
zastrzega sobie prawo do publicznego prezentowania albumów. 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z 
realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatorów. 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w  trakcie przesyłki. 

2. Wszystkie prace konkursowe  pozostają   w archiwum Fundacji PROGRESSUS i nie będą zwracane. 

3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są wzory: karty zgłoszenia do konkursu oraz Oświadczenia o 
przeniesieniu na Fundację PROGRESSUS praw autorskich do filmu. 
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Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia udziału w konkursie  
pn. „CIEKAWE WYDARZENIE W MOJEJ SZKOLE" 

 

Imię i nazwisko   

Adres domowy  

Numer telefonu (kontaktowy)  

E-mail  

Nazwa szkoły  

Adres szkoły  

Numer telefonu do szkoły,   

Adres e-mail  

Klasa  

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 
szkolnego  

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia testu zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

…………………………………………………………………. 
(własnoręczny podpis uczestnika konkursu)  
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Regulamin konkursu artystycznego 
„KOMPOZYCJA ROSLINNA W SZKLE” 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Nieformalna Grupa Naukowcy we współpracy z Fundacją PROGRESSUS, 
Stowarzyszeniem Wojskowej Czwórki  i Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury. 

2.  Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatora i nie ma rangi konkursów, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami). 

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

CELE KONKURSU 

1. Zachęcenie uczniów edukacji wczesnoszkolnej do wykorzystania dostępnych naczyń szklanych w celu 
prezentacji roślin i kwaitów.  

2. Zachęcenie uczniów do aktywności artystycznej. 

3. Rozwijanie kreatywności uczniów. 

4. Promocja szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

5. Prezentacja dorobku uczniów i szkół  dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn oraz 
Powiat Krotoszyński. 

TEMAT KONKURSU 

Organizator konkursu oczekuje na kompozycje, których tematem będzie prezentowanie ciekawych i dostępnych 
roślin i kwiatów w naczyniach ze szkła. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych dla których 
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn. 

2. Autorem kompozycji może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby). 

3. Na konkurs każdy uczestnik lub zespół może dostarczyć jedną kompozycję. 

4. Każda szkoła może dostarczyć 3 kompozycje. 

5. Do kompozycji powinna być dołączona karteczka z informacją o autorze/autorach: imię, nazwisko 
autora/autorów, nazwa szkoły do której autor/autorzy uczęszczają, miejscowość. 

6. Dozwolona jest dowolna technika wykonania kompozycji  przy wykorzystaniu roślin , kwiatów, mchu, kamyków 
itp 

7. Kompozycje będą oceniane przez niezależną komisję, której werdykt jest ostateczny. 

8. Przy ocenie kompozycji będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna. 

ZGŁOSZENIA 

1. Kompozycje wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem należy dostarczyć do Hali Sportowej przy ulicy 
Olimpijskiej w Krotoszynie od godz. 8.30 do godz. 9.30  w dniu 14 czerwca 2019 r.  
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2. W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia ma obowiązek złożyć każdy z autorów. 

3. Do pracy musi zostać dołączone oświadczenie następującej treści: „Zgłoszona do konkursu kompozycja jest 
mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonej do konkursu kompozycji w 
celach promocyjnych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Fundację PROGRESSUS. Oświadczam, że prawa 
autorskie dotyczące w/w materiałów przenoszę na Fundację PROGRESSUS na wszystkich polach jego 
eksploatacji”. 

4. W przypadku gdy autorem kompozycji jest grupa osób, oświadczenie musi wypełnić każdy z uczestników. 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez komisję konkursową 
powołaną przez Organizatora. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Pikniku Naukowego  dnia 14 czerwca 2019r.  

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych  www.krotoszyn.pl. Oraz 
www.fundacjaprogressus.pl. 

3. Organizator planuje przyznać nagrody główne dla trzech zwycięzców  w formie rzeczowej . 

 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.  

2. Organizator, w związku z przeniesieniem na niego praw autorskich do kompozycji przez uczestników, zastrzega 
sobie prawo do publicznego prezentowania kompozycji. 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z 
realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatorów. 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są wzory: karty zgłoszenia do konkursu oraz Oświadczenia o 
przeniesieniu na Organizatora praw autorskich do kompozycji. 
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Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia udziału w konkursie  
pn. „CIEKAWE WYDARZENIE W MOJEJ SZKOLE" 

 

Imię i nazwisko   

Adres domowy  

Numer telefonu (kontaktowy)  

E-mail  

Nazwa szkoły  

Adres szkoły  

Numer telefonu do szkoły,   

Adres e-mail  

Klasa  

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 
szkolnego  

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia testu zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

…………………………………………………………………. 
(własnoręczny podpis uczestnika konkursu)  

 
 
 

 

 

 


