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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  

Burmistrza Miasta Rumi z dnia ……...2018 r.  

 

Regulamin Projektu „Rumia oczami dzieci”  

Postanowienia Ogólne  

 

1. Organizatorem Projektu „Rumia oczami dzieci” jest Gmina Miejska Rumia. 

2. Celem projektu jest budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy o 

Rumi i samorządzie gminnym oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie 

społeczne miasta.   

3. Projekt realizowany będzie w terminie: 20.03.2018r.-17.06.2018 r.  

4. Projekt skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych działające na terenie 

Rumi  (przedszkoli i szkół podstawowych- zarówno publicznych jak i niepublicznych) 

oraz do dzieci będących mieszkańcami Rumi, które uczęszczają do przedszkoli i szkół 

podstawowych działających na terenie miasta.  

5. Projekt składa się z dwóch części: zadań skierowanych do poszczególnych placówek 

oświatowych oraz konkursów tematycznych skierowanych bezpośrednio do dzieci i 

młodzieży.  

6. Podsumowanie projektu odbędzie się 17.06.2018 r. na festynie „Rumia oczami dzieci”.  

Zasady udziału  

1. Warunkiem uczestnictwa placówki oświatowej w projekcie „Rumia oczami dzieci” jest 

dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) 

na adres mailowy promocja@rumia.eu.  

2. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2018 r.  

3. Certyfikat uczestnictwa w projekcie otrzymają te placówki, które wykonają wszystkie 

zadania projektowe i prześlą we wskazanych terminach sprawozdania z ich realizacji. 

4. Placówka oświatowa, która zadania specjalne wykona najlepiej otrzyma nagrody 

rzeczowe. Nagrody rzeczowe będą przyznane w II kategoriach: przedszkola i szkoły 

podstawowe.  
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Konkursy tematyczne  

1. W ramach projektu przewiduje się organizację czterech konkursów tematycznych: 

plastycznego, literackiego, fotograficznego i filmowego.  

2. Regulamin konkursu plastycznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin konkursu literackiego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

4. Regulamin konkursu fotograficznego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu.  

5. Regulamin konkursu filmowego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.  

Zadania dla placówek oświatowych 

1. W ramach projektu przewiduje się realizację sześciu zadań tematycznych. Czterech 

zadań zwykłych oraz dwóch zadań specjalnych.  

2. Po realizacji każdego zadania specjalnego zostanie wybrana placówka oświatowa, która 

wykonała zadanie najlepiej. Wybranej placówce oświatowej przysługiwać będą 

nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane w dwóch kategoriach: 

przedszkola i szkoły podstawowe.  

3. Zwycięzcy zadań specjalnych zostaną wybrani przez Komisję w terminie 7 dni od daty 

zakończenia realizacji zadania.  

4. Potwierdzeniem wykonania poszczególnych zadań jest przesłanie w określonym 

terminie sprawozdania z realizacji zadania.  

5. Efekty z realizacji poszczególnych zadań będą publikowane na stronie internetowej 

miasta, w kanałach społecznościowych miasta oraz w prasie lokalnej.  

6. W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań zwykłych:  

6.1 Umieszczenie w widocznym miejscu na terenie placówki oświatowej planszy z 

herbem i logo miasta. 

Uwagi:   

Plansza zostanie przekazana placówce oświatowej przez Organizatora.   

Plansza musi wisieć przez cały czas trwania projektu.  

Sprawozdanie: Przesłanie zdjęcia z widoczną planszą do 13.04.2018 r.  
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6.2.Zorganizowanie spotkania z ciekawą osobą lub osobami związanymi z Rumią.   

Uwagi:  

Liczba uczestników spotkania jest dowolna.   

Sprawozdanie: Przesłanie zdjęć/ materiałów video potwierdzających spotkanie. 

Wskazanie imienia i nazwiska wybranej osoby oraz krótkiego uzasadnienia z 

wyboru.  

Realizacja zadania: do 18.05.2018 r.  

6.3.Udział w posiedzeniu II Dziecięcej Sesji Rady Miejskiej Rumi.  

Uwagi: 

Udział w posiedzeniu jako uczestnicy lub publiczność.  

Sprawozdanie: Przesłanie do 08.06.2018 r. zdjęcia potwierdzającego udział w 

posiedzeniu.  

6.4.Poznawanie najważniejszych wydarzeń z historii miasta. 

Forma dowolna (np. lekcja historii w terenie, gazetka szkolna, komiks, spotkanie z 

ciekawą postacią).   

Zachęcamy do skorzystania z możliwości udziału w spacerze historycznym 

organizowanym przez Miejski Dom Kultury w ramach Cyfrowego Archiwum 

Społecznego (oprowadzający Darek Rybacki; koszt: bezpłatnie; termin ustalany 

indywidualnie; materiał dostosowany do grupy wiekowej).  

Sprawozdanie: do 18.05.2018 r. przesłanie opisu w jaki sposób dzieci i młodzież 

zostały zapoznane z historią miasta (opcjonalnie: dołączenie dokumentacji 

zdjęciowej).  

7. W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań specjalnych:  

7.1.Wyjaśnienie znaczenia/genezy symboli miejskich oraz wykonanie symboli 

miejskich.  

Uwagi:   

W przypadku szkół podstawowych w zadaniu musi wziąć udział minimum 5 klas.  

Forma wykonania symboli miejskich jest dowolna.  
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Sprawozdanie: Przesłanie informacji w jaki sposób dzieci zostały zapoznane ze 

znaczeniem symboli miejskich oraz ile dzieci zostało zapoznanych. Przesłanie zdjęć/ 

materiałów video potwierdzających wykonanie symboli miejskich.  

Realizacja zadania: do 27.04.2018 r.  

7.2.Przygotowanie materiału filmowego z układem tanecznym zawierającym 

odniesienie do minimum 3 elementów związanych z miastem.  (Zadanie wyłącznie 

dla szkół podstawowych)  

Uwagi: 

W zadaniu powinna wziąć udział jak największa liczba uczniów.  

Oceniany będzie dobór muzyki oraz stroje.  

Materiał video nie może być dłuższy niż 2,5 minuty.  

Sprawozdanie: Przesłanie pliku video do 11.06.2018 r. Do pliku musi być dołączone 

wyjaśnienie jakie 3 elementy/ motywy zostały wykorzystane.  

7.3.Przygotowanie i wykonanie piosenki o Rumi (Zadanie wyłącznie dla przedszkoli).  

Uwagi: 

W zadaniu powinna wziąć udział jak największa liczba przedszkolaków.  

Oceniany będzie tekst, stroje, elementy choreograficzne.  

Wykonanie piosenki nie może być dłuższe niż 2 minuty.  

Wykonanie piosenki zostanie nagrane przez Referat Promocji i Komunikacji 

Społecznej. 

Realizacja zadania: do 11.06.2018 r.  
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Załącznik nr 1  

 

 

Karta zgłoszenia do projektu „Rumia oczami dzieci”  

 

Nazwa placówki   

 

Adres placówki  

 

Adres mailowy  

Numer telefonu   

Koordynator projektu 

Imię i nazwisko   

Adres mailowy  

Numer telefonu   

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu „Rumia oczami dzieci” 

akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.  

 

 

………………………………………………………………. 

Data, miejscowość, czytelny podpis dyrektora placówki    
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Załącznik nr 2 

 

Regulamin konkursu plastycznego  

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Gmina Miejska Rumia.  

2. Celem konkursu jest budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy o 

Rumi i samorządzie gminnym oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie społeczne 

miasta.   

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności plastycznych u dzieci.  

3. Konkurs rozpoczyna się 01.04.2018 r. i potrwa do 07.05.2018 r.  

4. Temat prac konkursowych „Rumia moje miasto” 

5. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) Grupy przedszkolne 

b) Uczniowie klas I-III 

6. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci, które mieszkają na terenie Rumi i uczęszczają do 

placówki oświatowej na terenie miasta.  

7. Prace konkursowe należy złożyć w Urzędzie Miasta w Rumi (ul. Sobieskiego 7, 84-230 

Rumia) w terminie do 07.05.2018 r.  

8. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy 

„Rumia moje miasto” 

9. Prace konkursowe muszą być rozmiaru A3.   

10. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną 

techniką, wcześniej niepublikowanymi.  

11. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.  

12. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie 

Zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

13. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i 

osobiste do przekazanej pracy. 

14. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i 

nazwisko, wiek,  klasa i nazwa szkoły/ nazwa przedszkola, numer telefonu do rodziców/ 
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prawnych opiekunów. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem 

konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

15. Do pracy należy załączyć oświadczenie.  

16. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać 

będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

17.  Komisja powołana przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu. 

18.  Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

19.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas festynu „Rumia oczami dzieci” w czerwcu 

2018 roku. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej rumia.eu.  

20. W każdej kategorii wiekowej zostanie wybrane I,II, III i IV miejsce oraz 2 wyróżnienia.  

21.  Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe.  

22. Prace laureatów konkursu zostaną wykorzystane do przygotowania kalendarza miejskiego 

na rok 2019.  

23. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagród. 

24.  Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

25.  Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

26.  Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas festynu 

„Rumia oczami dzieci” w czerwcu 2018 roku, na wystawach organizowanych przez 

Organizatora, na opublikowanie prac lub fotografii prac na stronach internetowych miasta.  

27.  Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich 

polach eksploatacji. 

28. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

zgłoszonej pracy.  

29.  Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie rumia.eu.  



 

 
 

Referat Promocji i Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta w Rumi                                                 

Numer tel.: 58 679 65 01 e-mail: promocja@um.rumia.pl                                                                               

Sprawdziła: Anna Borys            

 

30.  Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte 

w niniejszym regulaminie. 

31. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w  

trakcie przesyłki. 

32.  Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 
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Oświadczenie- Konkurs Plastyczny 

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………… 

Nazwa placówki oświatowej: ………………………………… 

Data urodzenia dziecka: ……………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora, tylko i wyłącznie do celów 

niniejszego konkursu. 

Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na konkurs oraz, że nie narusza 

ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie 

Konkursu Plastycznego.  

………………………………….. 

(podpis autora pracy)  

Zgoda rodzica/ opiekuna 

 

Wyrażam zgodę, na udział ………………………………………………………… 

      (imię i naziwsko dziecka)  

w konkursie plastycznym „Rumia moje miasto”. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się 

z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.  

 

……………………………………………... 

(data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna)  
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Załącznik nr 3 

Regulamin konkursu literackiego 

 

1. Organizatorem konkursu literackiego jest Gmina Miejska Rumia.  

2. Celem konkursu jest budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy o 

Rumi i samorządzie gminnym oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie 

społeczne miasta. Zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.  

3. Konkurs rozpoczyna się 01.04.2018 r. i potrwa do 07.05.2018 r.  

4. Tematem prac konkursowych jest stworzenie bajki dla dzieci w przedziale wiekowym 

4-6 lat lub 7-10 lat, której fabuła toczy się w Rumi.  

5. Uczestnik konkursu musi podać tytuł bajki oraz stworzyć jedną ilustrację tytułową.  

6. Konkurs adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Rumi i uczęszczających 

do klas IV-VI szkół podstawowych działających na terenie Rumi.  

7. Prace konkursowe należy złożyć w Urzędzie Miasta w Rumi (ul. Sobieskiego 7, 84-230 

Rumia) w terminie do 07.05.2018 r.  

8. Pracę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs 

literacki- Rumia oczami dzieci” w 1 egzemplarzu maszynopisu oraz na nośniku 

elektronicznym (doc. na płycie CD).  

9. Do pracy konkursowej należy załączyć 1 ilustrację tytułową (wielkość pracy A4; 

technika: kredki, pastele, farby plakatowe lub farby akwarele). Na ilustracji nie mogą 

się znajdować żadne podpisy.  

10. Objętość wydruku nie może przekroczyć trzech stron A4 maszynopisu (czcionka Times 

New Roman 12; marginesy normalne, interlinia 1,5).  

11. Do pracy należy załączyć oświadczenie.  

12. Praca przekazana na konkurs musi być pracą własną. Nie może zawierać opracowań 

innych utworów, ani cytatów.  

13. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.  

14. Przekazane prace nie mogą być pracami wcześniej nagrodzonymi i opublikowanymi.  

15. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 
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16. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe 

i osobiste do przekazanej pracy. 

17. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię 

i nazwisko, wiek,  klasa i nazwa szkoły, numer telefonu do rodziców/ prawnych 

opiekunów. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. 

Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

18. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać 

będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

19. Komisja powołana przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu. 

20. Kryteria oceny prac: treść (pomysłowość, dynamika) oraz poprawność językowa.  

21. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas festynu „Rumia oczami dzieci” w 

czerwcu 2018 roku. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej rumia.eu.  

22. Komisja wybierze laureatów I,II, III i IV miejsce oraz 3 wyróżnienia.  

23. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe.  

24. Prace laureatów konkursu zostaną wykorzystane do przygotowanie zbioru bajek dla 

dzieci.  

25. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie 

majątkowych praw autorskich do utworu Organizatorowi z prawem wykonywania i 

zezwolenia na wykonywanie autorskich praw należnych do utworu.  

26. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagród. 

27. Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

28. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

29. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie rumia.eu.  

30. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym regulaminie. 
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31. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac 

w  trakcie przesyłki. 

32.  Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 
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Oświadczenie- Konkurs Literacki  

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………. 

Nazwa placówki: …………………………………………………………. 

Data urodzenia uczestnika: ………………………………………………. 

Numer telefonu: ………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora, tylko i wyłącznie do celów 

niniejszego konkursu. 

Oświadczam, że jestem autorem pracy literackiej przekazanej na konkurs oraz, że nie narusza 

ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie 

Konkursu Literackiego.  

………………………………….. 

(podpis autora pracy)  

Zgoda rodzica/ opiekuna 

 

Wyrażam zgodę, na udział ………………………………………………………… 

      (imię i naziwsko dziecka)  

w konkursie literackim organizowanym w ramach projektu „Rumia oczami dzieci”. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego 

postanowienia.  

 

……………………………………………... 

(data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 
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Załącznik nr 4 

Regulamin Konkursu Fotograficznego  

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Gmina Miejska Rumia.  

2. Celem konkursu jest budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy o 

Rumi oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie społeczne miasta.  

Celem konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego Rumię w ciekawy i oryginalny 

sposób. Uchwycenie piękna miasta.  

3. Konkurs rozpoczyna się 16.04.2018 r. i potrwa do 25.05.2018 r.  

4. Temat prac konkursowych „Rumia”.  

5. Konkurs odbywa się w jednej kategorii wiekowej i adresowany jest do uczniów klas 

VI-VII szkoły podstawowej oraz II i III klas gimnazjalnych.  

6. W konkursie może uczestniczyć młodzież, która mieszka na terenie Rumi i uczęszcza 

do placówki oświatowej na terenie miasta.  

7. Prace konkursowe należy złożyć w Urzędzie Miasta w Rumi (ul. Sobieskiego 7, 84-230 

Rumia) w terminie do 25.05.2018 r.  

8. Prace należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny- Rumia 

oczami dzieci”.  

9. Każdy uczestnik może przekazać maksymalnie do 3 fotografii.  

10.  Fotografie należy złożyć w wersji elektronicznej (jpg) o minimalnej rozdzielczości 

3000 x 4500 px przy założeniu 300 dpi na płycie CD (płyta CD podpisana imieniem i 

nazwiskiem autora) oraz w formie drukowanej (wywołane zdjęcia, format 20 x 30). 

Każdy plik jpg powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora. Każde zdjęcie 

na odwrocie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, krótki opis przedstawionego 

miejsca, zdarzenia, obiektu.  

11. Do pracy należy załączyć oświadczenie.  

12. Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe, wykonane zarówno w orientacji poziomej 

jak i pionowej.  
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13. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji 

zdjęcia.  

14. Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo 

do ich publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach, z zaznaczeniem 

nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie. 

15. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu 

i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dostarczenie 

zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr 

osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane 

samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na 

publikowanie swojego wizerunku. 

16. Przekazane prace nie mogą być pracami wcześniej nagrodzonymi i opublikowanymi.  

17. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

18. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe 

i osobiste do przekazanej pracy. 

19. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać 

będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

20. Komisja powołana przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu. 

21. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas festynu „Rumia oczami dzieci” w 

czerwcu 2018 roku. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej rumia.eu.  

22. Komisja wybierze laureatów I,II, III, IV i V miejsca oraz przyzna 5 wyróżnienia.  

23. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe.  

24. Prace laureatów i wybranych uczestników konkursu zostaną wykorzystane do 

przygotowanie albumu o Rumi.  

25. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagród. 
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26. Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

27. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

28. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej rumia.eu.  

29. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym regulaminie. 

30. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac 

w  trakcie przesyłki. 

31.  Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 
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Oświadczenie- Konkurs Fotograficzny  

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………….. 

Nazwa placówki: …………………………………………………….... 

Data urodzenia: ……………………………………………………..... 

Numer kontaktowy: ………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora, tylko i wyłącznie do celów 

niniejszego konkursu. 

Oświadczam, że jestem autorem prac fotograficznych przekazanych na konkurs oraz, że nie 

naruszają one jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów 

prawa.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie 

Konkursu Fotograficznego.   

………………………………….. 

(podpis autora pracy)  

Zgoda rodzica/ opiekuna 

Wyrażam zgodę, na udział ………………………………………………………… 

      (imię i naziwsko dziecka)  

w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach projektu „Rumia oczami dzieci”. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego 

postanowienia.  

 

……………………………………………... 

(data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 
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Załącznik nr 5 

Regulamin Konkursu Filmowego  

1. Organizatorem konkursu filmowego jest Gmina Miejska Rumia.  

2. Celem konkursu jest budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy o 

Rumi oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie społeczne miasta.  

Celem konkursu jest wykonanie filmu ukazującego Rumię w ciekawy i oryginalny 

sposób. 

Celem konkursu jest wykonanie filmu przedstawiającego ciekawą postać mieszkającą/ 

pochodzącą z Rumi  

3. Konkurs rozpoczyna się 16.04.2018 r. i potrwa do 25.05.2018 r.  

4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

a) Ciekawa postać (reportaż do 10 minut)- Postać mieszkająca/ wywodząca się z Rumi.  

b) Rumia (spot promujący miasto, do 2 minut) 

5. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej oraz II i III klas 

gimnazjalnych.  

6. W konkursie może uczestniczyć młodzież, która mieszka na terenie Rumi i uczęszcza 

do placówki oświatowej na terenie miasta.  

7. Prace konkursowe mogą zostać przygotowane przez osoby indywidualne oraz grupy 

reżyserskie liczące do 5 osób.  

8. Grupy reżyserskie mogą się składać z uczniów uczęszczających do różnych szkół tylko 

pod warunkiem, że są to placówki działające na terenie Rumi.  

9. Prace konkursowe należy złożyć w Urzędzie Miasta w Rumi (ul. Sobieskiego 7, 84-230 

Rumia) w terminie do 25.05.2018 r.  

10. Prace należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs filmowy- Rumia 

oczami dzieci”.  

11. Prace należy zapisać w formacie avi, mov, mp4 lub wmv na płycie CD/DVD. Płyta 

CD/DVD powinna zawierać nazwę wybranej kategorii (reportaż lub spot).  

12. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia 

multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. 
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13. Do pracy powinna zostać dołączona informacja: o autorze/ autorach filmu (imię i 

nazwisko wraz z podaniem nazwy i adresu szkoły),  numer telefonu do wybranej osoby, 

adres mailowy.  

14. Do pracy należy załączyć oświadczenie. W przypadku grup reżyserskich oświadczenie 

nr 2 wypełnia każdy uczestnik.  

15.  Każdy z uczestników może złożyć 2 prace, w różnych kategoriach konkursowych.  

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

merytoryczna, wrażenia artystyczne.  

17. W przypadku wykorzystania w filmie materiałów archiwalnych bądź fragmentów 

innych filmów konieczne jest posiadanie przez uczestnika zgody autora oraz dołączenie 

do oświadczenia informacji, że taką zgodę posiada. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do poproszenia uczestników konkursu o przesłanie stosownego dokumentu.  

18. 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. 

19. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada wszelkie do niej 

prawa autorskie.  

20. Organizator, 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. 

21. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego 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. 

22. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD / DVD pozostają  w archiwum 

Organizatora konkursu i nie będą zwracane. 
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23. Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo 

do ich publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach, z zaznaczeniem 

nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie. 

24. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza równocześnie  akceptację warunków konkursu i 

regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

25. Przekazane prace nie mogą być pracami wcześniej nagrodzonymi i opublikowanymi.  

26. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

27. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe 

i osobiste do przekazanej pracy. 

28. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać 

będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

29. Komisja powołana przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu. 

30. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas festynu „Rumia oczami dzieci” w 

czerwcu 2018 roku. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej rumia.eu.  

31. Komisja wybierze laureatów I,II, III i IV miejsca.  

32. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe.  

33. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagród. 

34. Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

35. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

36. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej rumia.eu.  

37. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym regulaminie. 

38. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac 

w  trakcie przesyłki. 
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39.  Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu. 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 
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Oświadczenie Konkurs Filmowy  

Nazwa Kategorii (spot/ reportaż): ……………………………………………………….. 

Tytuł filmu: ……………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko 

uczestnika  

Nazwa placówki oświatowej  Numer 

kontaktowy  

Adres mailowy 
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Oświadczenie nr 2 Konkurs Filmowy 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora, tylko i wyłącznie do celów 

niniejszego konkursu. 

Oświadczam, że jestem autorem pracy przekazanej na konkurs oraz, że nie narusza ona 

jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie 

Konkursu Filmowego.   

………………………………….. 

(podpis autora pracy)  

Zgoda rodzica/ opiekuna 

Wyrażam zgodę, na udział ………………………………………………………… 

      (imię i nazwisko dziecka)  

w konkursie filmowym organizowanym w ramach projektu „Rumia oczami dzieci”. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego 

postanowienia.  

……………………………………………... 

(data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

 


