
        

WOJEWÓDZKI KONKURS FILMOWY 

realizowany w ramach projektu  

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY! 

skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego  

 „Pamięć’81” 

 
Organizator konkursu: Śląski Kurator Oświaty 

 

I  ETAPY KONKURSU 

1. Konkurs dzieli się na trzy etapy:  

 a) szkolny 

 b) rejonowy 

 c) wojewódzki (finałowy) 

a. etap szkolny: 

Zainteresowani uczniowie (indywidualnie bądź w grupach do pięciu uczniów) pod opieką 

nauczycieli przygotowują projekt w postaci filmu lub wirtualnego spaceru o miejscach  

i osobach związanych z okresem stanu wojennego na terenie województwa śląskiego.  

Każda szkoła wybiera nauczyciela – koordynatora, który jest odpowiedzialny  

za przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu – wybór najlepszej pracy konkursowej i 

przesłanie jej do koordynatora we właściwej dla szkoły Delegaturze Kuratorium Oświaty. 

Wraz z pracą należy przesłać w formie skanu wypełnione i podpisane dokumenty załączone 

do regulaminu.  

b. etap rejonowy: 

Komisje w Delegaturach Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej, Bytomiu, Częstochowie, 

Gliwicach, Rybniku, Sosnowcu oraz w Wydziale Nadzoru Edukacji w Katowicach nominują 

najlepsze prace do etapu wojewódzkiego. 

c. etap wojewódzki (finałowy): 

Jury powołane przez Śląskiego Kuratora Oświaty wyłoni nagrodzone i wyróżnione prace. 

 

II ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W konkursie biorą udział uczniowie i niepełnoletni  pod opieką nauczyciela. 

2. Wysłanie pracy do koordynatora rejonowego jest jednocześnie zgłoszeniem do konkursu. 

Zgłoszenia dokonuje szkolny koordynator. Do zgłoszenia należy załączyć wymienione 

poniżej dokumenty: 

a. karta zgłoszenia (załącznik 1) 

b. klauzula RODO (załącznik 2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika (załącznik 3) 

stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu, 



3. Prace należy wysłać w formie LINKU na dysk Google lub kanał YouTube  

do 8 listopada 2021r. do koordynatorów rejonowych na adresy: 

 

REGION ŚLĄSKO – DĄBROWSKI 

Katowice 

wiz. Joanna Cesarz-Łężak, tel. 32 606 30 53, j.lezak@kuratorium.katowice.pl 

Sosnowiec 

wiz. Agata Borykatel. tel. 32 605 81 10, a.boryka@kuratorium.katowice.pl 

Bytom 

z-ca dyr. Mirosław Papiernik, tel. 32 605 81 60/61, m.papiernik@kuratorium.katowice.pl 

Gliwice 

wiz. Ewa Borys, tel. 32 605 81 47, e.borys@kuratorium.katowice.pl 

Rybnik 

wiz. Ireneusz Komorowski, tel. 21 605 81 26, i.komorowski@kuratorium.katowice.pl 

REGION CZĘSTOCHOWSKI 

wiz. Anita Imiołek , tel.  34 378 23 17, 506 162 828, a.imiolek@kuratorium.katowice.pl 

REGION PODBESKIDZIA 

wiz. Monika Mrzyk, tel. 33 44 50 195, m.mrzyk@kuratorium.katowice.pl 

 

III ZADANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie filmu lub wirtualnego spaceru o miejscu 

lub osobie związanej ze stanem wojennym.  

2. Film musi być w formacie mp4 i nie może przekraczać 5 minut.  

3. Wirtualny spacer to przedstawienie połączonych ze sobą zdjęć w taki sposób, aby 

była możliwość obracania, przybliżania czy oddalania obrazu (w pełnym zakresie 360 

stopni). 

4. Prezentacja multimedialna nie spełnia warunków konkursu. 

5. Zadania konkursowe należy zaopatrzyć w metrykę zawierającą informacje, kto pracował 

nad filmem, kto jest opiekunem grupy i jaką szkołę młodzież reprezentuje. Należy również 

podać źródła informacji, na bazie których dzieło zostało stworzone.  

 

IV TRYB OCENY PRAC 

1. Przy ocenie pracy pod uwagę będą brane następujące elementy: 

- zgodność z tematyką konkursu; 

- oryginalność ujęcia tematu; 

- poprawność merytoryczna i techniczna; 

- walory estetyczne i artystyczne; 

- wartości edukacyjne; 

- profesjonalne podejście do zadania. 

 

V WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Uczestnicy konkursu z chwilą przesłania zadania konkursowego udzielają Organizatorowi 

nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie 

zadania konkursowego w celach informacyjnych i edukacyjnych.  

2. Uczestnicy konkursu z chwilą przesłania zadania konkursowego oświadczają, że posiadają 

prawa autorskie do zadania konkursowego. 
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§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Zmiany 

regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej 

Organizatora. 

2. Aktualny i pełny regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu 

www.pamiec81.pl  
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………………………………………                                                                                        Załącznik nr 1 

Pieczątka szkoły                           

          

Karta zgłoszenia uczestnika/uczestników Wojewódzkiego Konkursu Filmowego 

Pamięć’ 81 

 

1. DANE KONTAKTOWE UCZNIA/UCZNIÓW: 

• Imię i nazwisko: 

……………………………………….……………………………………….…………….  

……………………………………….……………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………... 

• Klasa: ……………...………………….………………………………..… 

2. DANE KONTAKTOWE SZKOŁY: 

• Pełna nazwa szkoły: 

……………..……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..…….…. 

• Telefon i adres e-mail do szkoły: 

..…………………………..………….……………….…………………………………… 

3. SŁUŻBOWE DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA PRACY:  

• Imię i nazwisko: 

………………..……………………………………………………………………………. 

• Telefon i adres mailowy: 

………………………………………………….………………………………………….. 

………………………     ………………………………….

           
Miejscowość, data                                                                                                Podpis nauczyciela/opiekuna 

 

………………………………………………….… 

Podpis i pieczątka dyrektora szkoły 

 

 



Załącznik  nr 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW  

Wojewódzkiego Konkursu Filmowego  Pamięć’81 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (DUUE L119 z 2016 ze zm.) informujemy, iż na podstawie art. 14 RODO 

przysługują uczestnikowi określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem uczestnika danych osobowych przez Kuratorium Oświaty 

w Katowicach (dalej: KO w Katowicach). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem uczestnika praw i wolności, w granicach 

obowiązków wynikających z przepisów prawa 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Wojewódzkiego Konkursu Filmowego Pamięć’81 jest Śląski 

Kurator Oświaty z siedzibą w Katowicach, ul.  Powstańców 41 a, 40-024 Katowice, e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl,     

2. Z inspektorem ochrony danych w KO w Katowicach w sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres  e-

mail: iod@kuratorium.katowice.pl lub numer tel. 32 606 30 37. 

3. KO w Katowicach przetwarza dane osobowe uczestnika w celu udziału w Wojewódzkim Konkursie Filmowym Pamięć’81 Podstawa 

prawna przetwarzania danych:  

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO w oparciu o załącznik nr 1 do Regulaminu - Karty zgłoszenia ucznia do udziału w konkursie, Zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika konkursu w postaci nazwy szkoły, imienia, nazwiska, klasy oraz informacji dot. szkoły, 

do której uczestnik uczęszcza jest dobrowolnym, ale koniecznym, aby brać udział w przeglądzie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia 

ma charakter dobrowolny i nie wpływa na możliwość udziału ucznia w konkursie.  

- art. 6 ust. 1 lit c RODO, w związku z art. 51 ust.1 pkt.14 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910).  

4. Administrator będzie przetwarzać kategorie Pani/Pana danych oraz danych uczestnika konkursu zgodnych z Załącznikami 1i 2: 

5. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez 

okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, 

(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) a na stronie internetowej do końca 2021 r.   

6. W związku z przetwarzaniem przez KO w Katowicach, danych osobowych uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów, 

przysługuje prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); c) usunięcia danych 

(zgodnie z art. 17 RODO); d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KO w Katowicach danych osobowych uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych 

opiekunów narusza przepisy RODO, przysługuje uczestnikowi/rodzicom/opiekunom prawnym prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe zostały pozyskane od Dyrektora macierzystej szkoły/placówki  -  zgodnie z procedurą Regulaminu. 

9. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani w procesie profilowania. 

.................................................. 

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

 

...............................................................................................

.............. 

imię i nazwisko uczestnika konkursu, ucznia/uczennicy klasy 
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Załącznik 3 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Wojewódzkiego Konkursu Filmowego 

„Pamięć 81” 

Zapoznała/em się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

moich/mojego syna/mojej córki:  

 

…………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko ucznia)  

 

do celów konkursowych w związku z organizacją Wojewódzkiego Konkursu Filmowego „Pamięć 81” w roku 

szkolnym 2021/2022.  Zakres zgody na publikację wyników i wizerunku obejmuje: prezentację laureatów 

konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród podczas podsumowania konkursu i publikację prac laureatów oraz 

prezentację uroczystości wręczenia nagród na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

 

 

.......................................... 

miejscowość, data 

……………………………………….. 

czytelny podpis wyrażającego zgodę 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


