
 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Filmowego 

„3xB Branicki, Białystok, Barok” 

 
1. Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 

2. Cele edukacyjne konkursu: upowszechnienie wiedzy na temat środowiska lokalnego, 

inspirowanie młodzieży do działań twórczych, rozwijanie umiejętności z zakresu 

technologii informacyjnej, promowanie autorytetów. 

3. Sposób i terminy przeprowadzania konkursu, w tym ustalania i ogłaszania wyników: 

Konkurs na film krótkometrażowy skierowany do dzieci z województwa podlaskiego. 

Tematyka konkursu związana jest z promocją tzw. „małej ojczyzny”. Zadanie 

konkursowe polega na wykonaniu filmu krótkometrażowego, który tematycznie będzie 

związany z Janem Klemensem Branickim (krótka filmowa opowieść o wybranych 

zabytkach Białegostoku, ciekawostkach związanych z postacią Jana Klemensa 

Branickiego). 

4. Uczestnicy: dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego 

5. Termin nadsyłania filmików: do 8 października 2021 r. – nagranie filmu na płytę 

CD/DVD  i przesłanie na adres szkoły. 

6. Zasady konkursu: 

a) W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VIII. 

b) Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria – klasy IV-VI 

II kategoria – klasy VII-VIII 

c) Do konkursu należy zgłaszać filmiki krótkometrażowe wcześniej niepublikowane, 

nieprezentowane i nienagrodzone w innych konkursach. 

d) Zgłoszenie filmów do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika 

zgody na prezentowanie zgłoszonych prac podczas imprezy podsumowującej. 

e) Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie 

konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają 

zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych i informacji o otrzymanej 

nagrodzie na stronie Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na 

potrzeby związane z podaniem wyników konkursu. 

f) Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych na potrzeby konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich 

poprawiania. 

g) Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez 

Organizatora wyłącznie w celach związanych z konkursem. 

h) Każdy uczestnik może przesłać jeden film. 

i) Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne: 

- rozdzielczość: 

 minimalna: 720 x 480 (16:9 SD), 

 zalecana: 1280 x 720 (16:9 HD), 

 maksymalna: 1920 x 1080 (16:9 Full HD), 

- format zapisu: mpg, mov, avi, zalecane H.264, 

- rozmiar maksymalny pliku: do 4 GB, 

- format dźwięku: preferowane są kodeki MP3 lub AAC, 

- film może być nakręcony: kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub aparatem 

fotograficznym, 



- czas trwania filmu: od 3 do 5 minut. 

j) Filmy powinny zostać dostarczone do szkoły na płycie CD lub DVD w formacie 

umożliwiającym odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza. 

k) Wszystkie prace powinny być opisane (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, 

wiek, nazwa placówki, nr tel., e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna) 

oraz zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Organizator nie 

odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich transportu. 

l) Prace (nagrania) uszkodzone, nieczytelne w wyniku niewłaściwego zapakowania, jak 

też nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

m) Prace w zamkniętej kopercie z dopiskiem „3xB Branicki, Białystok, Barok – 

Wojewódzki Konkurs Filmowy dla szkół” można składać osobiście w sekretariacie 

Szkoły Podstawowej Nr 47 w Białymstoku przy ul. Palmowej 28. 

n) Jury wytypuje najlepsze prace. Jury oceniać będzie: 

- pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, 

- atrakcyjność wizualną, 

- estetykę wykonania. 

7. Finał konkursu odbędzie się w październiku 2021 r. podczas uroczystości Święta 

Szkoły. O szczegółach i sposobie wręczenia nagród będziemy informować na bieżąco na 

stronie szkoły. 

8. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na FB i stronie internetowej szkoły 

(organizatora). Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie 

podziękowania. Lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej 

www.sp47.bialystok.pl. 

9. Nadesłane prace, jak też prawa autorskie, przechodzą na własność organizatorów. 

 

Koordynatorzy projektu: Beata Krzemińska, Agnieszka Koniecko, Anna Majewska, 

Łukasz Komosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp47.bialystok.pl/


Załącznik (należy dołączyć do pracy): 

 
Zgoda na przetwarzanie danych z klauzulą informacyjną (dla rodziców / opiekunów prawnych) 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka 
…………………………………………………………………………………………………………… 

na potrzeby organizacji Wojewódzkiego Konkursu Filmowego „3xB Branicki, Białystok, Barok”, tj. 

imienia i nazwiska, wieku dziecka i nazwy szkoły przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa 
Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, 

wydruku dyplomów, organizacji wystawy) w siedzibie szkoły. 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, 

wieku, nazwy szkoły i wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego 
w Białymstoku na potrzeby promocyjne (zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji 

Wojewódzkiego Konkursu Filmowego „3xB Branicki, Białystok, Barok” na stronie internetowej 

organizatora www.sp47.bialystok.pl oraz ewentualnego udostępnienia wizerunku relacji telewizyjnej, 
internetowej bądź prasowej z wydarzenia). Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili 

będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły. 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest 
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą 

w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy: 15-795; 

 Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iod@sp47.bialystok.pl; 

 Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie 

szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych); 

 Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście 

szkoły; 

 Dane osobowe Pani/Pana dziecka – imię, nazwisko, klasa, szkoła, zawarte w pracy oraz listy 
pomocnicze będą przechowywane przez okres do 21 listopada 2021 r., w przypadku 

wykorzystania na stronie internetowej szkoły (w tym wizerunku) do 31 sierpnia 2026 r., 

w przypadku wykorzystania w publikacjach szkolnych typu kronika okres przechowywania 
określony jest na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych (np. Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt) – obecnie 25 lat od następnego roku, w którym zakończono wpisy 

w kronice; 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału 
dziecka w konkursie lub w przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka 

nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka 

w konkursie. 

*niepotrzebne skreślić 
 

 

…………………………………………………………………………. 
miejscowość, data, czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

http://www.sp47.bialystok.pl/
mailto:iod@sp47.bialystok.pl


Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną (dla osób zgłaszających uczniów do 

konkursu np. nauczycieli) 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji Wojewódzkiego Konkursu 

Filmowego „3xB Branicki, Białystok, Barok”, tj. imienia i nazwiska, przez Szkołę Podstawową Nr 47 

im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. 
przygotowania list, wydruku podziękowań) w siedzibie szkoły. 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych, tj. wizerunku oraz ewentualnie 

imienia i nazwiska przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 

na potrzeby promocyjne tj. zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji Wojewódzkiego 
Konkursu Filmowego „3xB Branicki, Białystok, Barok” na stronie internetowej organizatora 

www.sp47.bialystok.pl oraz ewentualnego wykorzystania tych danych w relacji telewizyjnej, 

internetowej lub prasowej z wydarzenia. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili 
będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły. 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest 

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą 
w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy: 15-795; 

 Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl; 

 Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły 

(podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – 
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych); 

 Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły; 

 Dane osobowe Pani/Pana zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez 

okres do 21 listopada 2021 r., w przypadku wykorzystania na stronie internetowej szkoły (w tym 
wizerunku) do 31 sierpnia 2026 r., w przypadku wykorzystania w publikacjach szkolnych typu 

kronika okres przechowywania określony jest na podstawie przepisów prawa i regulacji 

wewnętrznych (np. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) – obecnie 25 lat od następnego roku, 
w którym zakończono wpisy w kronice; 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem; 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność 

umieszczenia na listach i wydruku podziękowań lub w przypadku braku zgody na przetwarzanie 

wizerunku, zdjęcie nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na 
udział dziecka w konkursie. 

*niepotrzebne skreślić 
 

 

…………………………………………………………………………. 
miejscowość, data, czytelny podpis osoby zgłaszającej dziecko do konkursu 

http://www.sp47.bialystok.pl/
mailto:iod@sp47.bialystok.pl

