REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO
na wykonanie filmu i/lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem
w ramach kampanii społecznej
„W-Rzuć to!”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „W-Rzuć to”, na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.
2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Świętokrzyskie Centrum
Profilaktyki i Edukacji w Kielcach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kielcach.
3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
§ 2.
Główne założenia Konkursu
1.

2.

3.

Celem Konkursu jest promowanie postaw prospołecznych w Internecie, kształtowanie
nawyków w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zapobieganie mowie
nienawiści i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.
Do Konkursu mogą być zgłaszane filmy i/lub prezentacje multimedialne z dźwiękiem
o tematyce zgodnej z celami Konkursu, wyprodukowane przez jego Uczestników,
o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, na zasadach określonych w § 3.
Najciekawsze filmy i/lub prezentacje multimedialne z dźwiękiem zostaną zamieszczone
na
stronie
internetowej
Organizatora:
www.scpie.kielce.eu
oraz
www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE.
§ 3.
Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu są zespoły 2-osobowe, zwane dalej „Uczestnikiem”, w skład
których mogą wejść uczniowie szkół ponadpodstawowych, mających siedzibę na terenie
miasta Kielce, którzy wyślą zgłoszenie spełniające wymogi Konkursu,
w terminie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie filmu i/lub prezentacji multimedialnej
z dźwiękiem przez Uczestnika. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej wykonywane,
publikowane ani nagradzane w innym konkursie.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które przygotują:
1) film - o długości maksimum 5 minut, nagrany dowolną techniką (również telefonem
komórkowym), w jednym z najpopularniejszych formatów video (np. avi, mpg, 3gp),
i/lub

2) prezentację multimedialną z dźwiękiem – format zgodny z dostępnymi możliwościami
zamieszczania na portalu Facebook, np. GIF, ilość stron maksimum 20, mające formę
fabuły, dokumentu,
zwanymi dalej „pracami”.
5. Uczestnik może zgłosić jedną lub dwie prace (film i/lub prezentację multimedialną
z dźwiękiem). Z każdej szkoły może być zgłoszona dowolna liczba Uczestników.
UWAGA: Do filmu i/lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem należy dołączyć
wypełnione dokumenty:
1) załącznik Nr 1, Nr 1a, do Regulaminu konkursu – dotyczy pełnoletnich
uczestników (Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie, Oświadczenie o
przeniesieniu praw autorskich, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz
zezwolenie na wykorzystanie wizerunku),
2) załącznik Nr 2, Nr 2a do Regulaminu konkursu – dotyczy niepełnoletnich
uczestników (Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie rodzica lub opiekuna,
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, zgoda na przetwarzanie danych
osobowych oraz zezwolenie na wykorzystanie wizerunku),
3) Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu – wypełnia niepełnoletni bohater filmu
i/lub prezentacji multimedialnej oraz jego rodzice/opiekun prawny,
4) Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu - wypełnia pełnoletni bohater filmu i/lub
prezentacji multimedialnej.
6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do umieszczenia na wykonanej pracy nazwy
kampanii społecznej „W-Rzuć to!” oraz tytuł pracy.
7. Film i/lub prezentację multimedialną z dźwiękiem oraz wypełnione dokumenty, o których
mowa w § 3 ust. 5 należy wysłać w formie elektronicznej pod adres email:
pociecha@psychoterapia24.com w terminie wskazanym w § 6 niniejszego Regulaminu.
8. O zakwalifikowaniu filmu i/lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem do Konkursu
decyduje Organizator.
9. Prace nieczytelne bądź w formacie niezgodnym z założeniami niniejszego Regulaminu
nie będą brały udziału w Konkursie.
10. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie na
Konkurs materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne,
komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich
innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
11. Wypełniając Formularz zgłoszeniowy Uczestnik Konkursu tym samym upoważnia
Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanego filmu podanymi przez
niego danymi w celu jego opisania, a także do dokonania wymaganej do publikacji
obróbki materiału (konwersji pliku).
12. Uczestnik Konkursu wyraża bezwarunkową zgodę na prezentację filmu i/lub prezentacji
multimedialnej
z
dźwiękiem
zgłoszonych
do
Konkursu
na
stronie
internetowej Organizatora, www.scpie.kielce.eu oraz www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE,
a także na inne formy utrwalenia prezentacji nadające się do rozpowszechniania (np.
nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne), nieodpłatne wprowadzanie do obrotu,
wprowadzanie do pamięci komputera, a także prezentowanie na konferencjach (w tym
prasowych), szkoleniach, wystawach, rozpowszechnianie w mediach i prasie.

13. Organizator nie odsyła prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych lub
z niego wyłączonych.
14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych filmów i/lub prezentacji multimedialnych.
15. Uczestnik, który nie spełni warunków formalnych, o których mowa w § 3 niniejszego
Regulaminu nie będzie mógł brać udziału w Konkursie.
16. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci/podopieczni pracowników Organizatora.
§ 4.
Przebieg Konkursu i Jury Konkursu
1. Konkurs odbywać się będzie w IV etapach:
1) I etap - nadsyłanie prac konkursowych i ocena tych prac,
2) II etap – wyłonienie do 10 najlepszych prac, które zostaną opublikowane na
stronie internetowej www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE,
3) III etap – promowanie prac poprzez udostępnianie na portalu Facebook i zdobycie
jak największej liczby udostępnień,
4) IV etap – wyłonienie zwycięzcy
2. Prace konkursowe oceniać będzie Jury, składające się z trzech osób, wyznaczonych przez
Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia do Jury osób nie będących
pracownikami Organizatora.
4. Każdy film i/lub prezentacja multimedialna z dźwiękiem zgłoszone do konkursu będą
rozpatrywane indywidualnie. Członkowie Jury przy ocenie prac wezmą pod uwagę:
1) ocenę merytoryczną pracy,
2) ilość udostępnień na portalu Facebook ze strony internetowej
www.facebook.com/psychoterapiaSCPiE
5. Kryteriami ocen jury będzie :
1) zgodność z tematyką konkursu oraz siłę przekazu profilaktycznego pracy –
0- 20 punktów
2) oryginalność podejścia, pomysłowość i kreatywność pracy – 0-20 punktów,
3) wartość artystyczną i techniczną pracy – 0-20 punktów
4) ilość udostępnień – 0-40 punktów, zgodnie z algorytmem:
, gdzie
x = ilość punktów przyznanych za udostępnienia;
i = indywidualna ilość udostępnień,
max = maksymalna ilość udostępnień wśród Uczestników wyłonionych w II etapie konkursu.
6. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Uczestnik Konkursu, wynosi 100.
7. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5.
Nagrody w Konkursie
1. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach oraz Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach.
2. Nagrody rzeczowe nie podlegają zmianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich
równowartość pieniężną.
3. Nagrodami dla uczestników najlepszych prac będą:
1) nagrody rzeczowe:
I miejsce – (zespół 2-osobowy) – 2 x laptop ASUS
II miejsce – (zespół 2-osobowy) – 2 x smartwatch XIAOMI GTS
III miejsce – (zespół 2-osobowy) – 2 x głośnik JBL Charge 3SE
2) publikacja prac na stronach internetowych:
www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE, www.scpie.kielce.eu.,
3) przekazanie informacji do szkoły, do której uczęszcza/ją uczestnik/uczestnicy
o zwycięstwie w konkursie,
4. Lista osób nagrodzonych będzie dostępna na stronach internetowych:
www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE oraz www.scpie.kielce.eu.
§ 6.
Termin zgłoszeń i czas trwania Konkursu
Ustala się następujący harmonogram Konkursu:
1) 29 września 2020 r. – ogłoszenie Konkursu, informacja na stronach internetowych:
www.scpie.kielce.eu oraz www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE oraz przesłanie
drogą elektroniczną informacji do szkół,
2) do 30 października 2020 r. - termin zgłoszenia filmów i/lub prezentacji
multimedialnych z dźwiękiem do Konkursu (decyduje data nadania pocztą
elektroniczną) pod adres: pociecha@psychoterapia24.com. Prace nadane po
wskazanym terminie nie będą uwzględniane i nie będą brać udziału w Konkursie,
3) do 16 listopada 2020 r. (włącznie) - głosowanie Jury – wyłonienie 10 najlepszych prac
i opublikowanie ich na stronach internetowych www.scpie.kielce.eu oraz
www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE
4) do 27 listopada 2020 r. – głosowanie Jury i wyłonienie zwycięzcy,
5) do 7 grudnia 2020 r. – rozstrzygnięcie konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone na
stronach internetowych Organizatora: www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE oraz
www.scpie.kielce.eu do dnia 11 grudnia 2020 roku. Zwycięzcy zostaną
poinformowani telefonicznie.
§ 7.
Własność intelektualna
1. Zgłaszając film i/lub prezentację multimedialną z dźwiękiem do Konkursu Uczestnik
oświadcza, że:

1) ma pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz
że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone
na rzecz osoby trzeciej,
2) osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły
zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku
w sieci Internet.
2. Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych
w związku z filmem i/lub prezentacją multimedialną zgłoszonymi do Konkursu
i zawartych w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także
za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej (podpisane
Oświadczenie).
3. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów/prezentacji
zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za
rozpowszechnianie filmów i/lub prezentacji na stronie internetowej Organizatora oraz
inne przypadki publicznego udostępniania.
4. Nadesłane na Konkurs pliki filmów i prezentacji przechodzą nieodpłatnie na własność
Organizatora i nie będą zwracane autorom

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

§ 8.
Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach przeprowadzenia
konkursu, wyłonienia zwycięzców, opublikowania ich listy oraz przekazania im nagród
jest Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, ul. J. Nowaka
Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce, zwany dalej „Centrum”
Centrum wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować,
pisząc na adres iod@psychoterapia24.com
Z uwagi na prowadzenie konkursu na platformie Facebook, współadministratorem
zamieszczonych na niej danych jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
Podstawą prawną, która pozwala Centrum przetwarzać dane, jest:
– w zakresie danych zbieranych na formularzu zgłoszeniowym – art. 6 ust. 1. lit. e rodo,
ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Kielcach
- w zakresie danych publikowanych na stronach internetowych – art. 6 ust. 1. lit. a rodo
(zgoda osoby, której dane dotyczą)
- w zakresie publikowania wizerunku – art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
autorskie (zezwolenie na wykorzystanie wizerunku)
Z uwagi na publiczny charakter konkursu odbiorcami danych opublikowanych na
stronach internetowych może być nieograniczone grono osób.
Dane takie jak imię, nazwisko i wizerunek będą przekazywane do państwa trzeciego
z uwagi na transgraniczny charakter fanpage’a prowadzonego przez Organizatora na
Facebooku.
Uzyskane przez Centrum dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu
zakończenia konkursu.

8. Osobom, których dane przetwarza administrator, przysługują prawa:
- dostępu do danych
- do kopii danych,
- do sprostowania danych,
- do usunięcia danych,
- do ograniczenia przetwarzania,
- do sprzeciwu wobec przetwarzania,
9. Ponadto osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją
wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych
osobowych uczestnicy mogą złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Udział w Konkursie musi być potwierdzony wyrażeniem przez Uczestników i bohaterów
filmów i/lub prezentacji multimedialnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych
oraz zezwoleń na wykorzystanie wizerunku na potrzeby Konkursu. W przypadku
niepełnoletnich Uczestników i bohaterów filmów bądź prezentacji ich zgody i zezwolenia
muszą być również poparte zgodą i zezwoleniem rodziców/opiekunów prawnych.
12. Dane autorów zwycięskich filmów w zakresie imienia i nazwiska będą opublikowane na
stronach
portalu
internetowego
Organizatora:
www.scpie.kielce.eu
oraz
www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE
§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej: www.scpie.kielce.eu oraz www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE
3. Organizator nie gwarantuje, że strony sieci internetowych będą wolne od zakłóceń lub
błędów.
4. Spory związane z Konkursem będą rozwiązywane przez Organizatora Konkursu, a jego
decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
6. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia konkursu i do nie wyłaniania
zwycięzcy.
7. W sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z panem Pawłem
Pociechą, email: pociecha@psychoterapia24.com bądź tel. 41 36-76-302 (Świętokrzyskie
Centrum Profilaktyki i Edukacji)
Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – formularz zgłoszeniowy dla osoby pełnoletniej
2. Załącznik Nr 1a – oświadczenie osoby pełnoletniej o przeniesieniu praw autorskich,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zezwolenie na wykorzystanie
wizerunku

3. Załącznik Nr 2 - formularz zgłoszeniowy dla osoby niepełnoletniej wraz z
oświadczeniem rodzica lub opiekuna
4. Załącznik Nr 2a - oświadczenie osoby niepełnoletniej o przeniesieniu praw autorskich,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zezwolenie na wykorzystanie
wizerunku
5. Załącznik Nr 3 - zezwolenie na wykorzystanie wizerunku niepełnoletniego bohatera
filmu i/lub prezentacji
6. Załącznik Nr 4 - zezwolenie na wykorzystanie wizerunku pełnoletniego bohatera filmu
i/lub prezentacji

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
dla Osoby pełnoletniej
miejscowość, data…………………………………….

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Profilaktycznym
na wykonanie filmu i/lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem
w ramach kampanii społecznej
„W-Rzuć to!”
1. Dane szkoły
Nazwa: ...............................................................................................................................
Adres: ….............................................................................................................................
Tel.

……………………………………… e-mail ………………………………………….

2. Dane autora filmu i/lub prezentacji multimedialnej:
imię i nazwisko

…………………………………………………………………………

telefon kontaktowy autora

……………………………………………………………….

e-mail

……………………………………………………………….

klasa

………………………………………………………………

3. Tytuł filmu i/lub prezentacji multimedialnej
...........................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
(pełnoletniego uczestnika konkursu)




Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego filmu i/lub prezentacji multimedialnej
z dźwiękiem w realizacji działań profilaktycznych.
Oświadczam, że odstępuję od praw autorskich związanych z moim filmem i/lub prezentacją
multimedialną z dźwiękiem na rzecz Organizatora.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

........................................................
Czytelny podpis Uczestnika Konkursu

Załącznik Nr 1a do Regulaminu
dla Osoby pełnoletniej

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH,
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZEZWOLENIE
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorowi Konkursu
nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy
konkursowej na stronach internetowych Organizatora Konkursu, powielanie pracy każdą
dostępną techniką i na wykorzystanie jej w materiałach promocyjnych i edukacyjnych.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego filmu i/lub prezentacji multimedialnej
z dźwiękiem w ramach kampanii społecznej „W-Rzuć to!” w realizacji działań
profilaktycznych.
Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej na Organizatora Konkursu przechodzi
prawo własności do przysłanych materiałów.
Jednocześnie wyrażam zgodę na opublikowanie przez Organizatora Konkursu mojego
imienia i nazwiska na jego stronach internetowych.
Zezwalam również na wykorzystanie mojego wizerunku, zgodnie z postanowieniami
zawartymi w Regulaminie Konkursu.

Autor pracy konkursowej: …………………………………
Imię i nazwisko

……………………………….
Data i podpis

Załącznik Nr 2
do Regulaminu dla Osoby niepełnoletniej
miejscowość, data…………………………………….

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Profilaktycznym
na wykonanie filmu i/lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem
w ramach kampanii społecznej
„W-Rzuć to!”
1. Dane szkoły
Nazwa: ...............................................................................................................................
Adres: ….............................................................................................................................
Tel.

……………………………………… e-mail ………………………………………….

4. Dane autora filmu i/lub prezentacji multimedialnej:
imię i nazwisko

…………………………………………………………………………

telefon kontaktowy autora

……………………………………………………………….

e-mail

……………………………………………………………….

klasa

………………………………………………………………

5. Tytuł filmu i/lub prezentacji multimedialnej
...........................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA
(niepełnoletniego uczestnika konkursu)

 Wyrażam zgodę na udział syna/córki w Konkursie profilaktycznym na wykonanie filmu
i/lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem w ramach kampanii społecznej „W-Rzuć
to!”
 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie filmu i/lub prezentacji multimedialnej
z dźwiękiem mojego syna/córki w realizacji działań profilaktycznych.
 Oświadczam, że odstępuję od praw autorskich związanych z filmem i/lub prezentacją
multimedialną z dźwiękiem mojego syna/córki na rzecz Organizatora.
 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
....................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
............................................
Data i podpis

Załącznik Nr 2a do Regulaminu
dla Osoby niepełnoletniej

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH,
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZEZWOLENIE
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorowi Konkursu
nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy
konkursowej na stronach internetowych Organizatora Konkursu, powielanie pracy każdą
dostępną techniką i na wykorzystanie jej w materiałach promocyjnych i edukacyjnych.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego filmu i/lub prezentacji multimedialnej
z dźwiękiem w ramach kampanii społecznej „W-Rzuć to!” w realizacji działań
profilaktycznych.
Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej na Organizatora Konkursu przechodzi
prawo własności do przysłanych materiałów.
Jednocześnie wyrażam zgodę na opublikowanie przez Organizatora Konkursu imienia
i nazwiska mojego syna/mojej córki.............................................................................................
(imię i nazwisko autora pracy konkursowej) na jego stronach internetowych.
Zezwalam również na wykorzystanie wizerunku …………………………………
……………………………………………………(imię i nazwisko autora pracy konkursowej)
zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Konkursu.
Rodzic lub opiekun prawny I:

Rodzic lub opiekun prawny II:

.....................................................................
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
prawnego

..................................................................
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna
prawnego

....................................................
Data i podpis

..........................................................
Data i podpis

Autor pracy konkursowej: …………………………………
Imię i nazwisko

……………………………….
Data i podpis

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
dla niepełnoletniego bohatera
filmu i/lub prezentacji

ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
NIEPEŁNOLETNIEGO BOHATERA FILMU LUB PREZENTACJI
……………………………………………….
Tytuł filmu/prezentacji

Zezwalam na wykorzystanie mojego wizerunku, który pojawia się w filmie
i lub/prezentacji multimedialnej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu
„W-Rzuć to”.
…………………………………………………….
Czytelny podpis bohatera filmu i/lub prezentacji

Potwierdzam (-y) zezwolenie na wykorzystanie wizerunku naszego niepełnoletniego
syna/naszej niepełnoletniej córki, który pojawia się w filmie i lub/prezentacji multimedialnej,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu „W-Rzuć to”.

……………………………………………………………………………………………………………………….
Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych bohatera filmu i/lub prezentacji

Załącznik Nr 4 do Regulaminu
dla pełnoletniego bohatera
filmu i/lub prezentacji

ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
PEŁNOLETNIEGO BOHATERA FILMU LUB PREZENTACJI

……………………………………………….
Tytuł filmu/prezentacji

Zezwalam na wykorzystanie mojego wizerunku, który pojawia się w filmie
i lub/prezentacji multimedialnej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu
„W-Rzuć to”.
…………………………………………………….
Czytelny podpis bohatera filmu i/lub prezentacji

