
Regulamin konkursu pt. 

 

„MIĘDZYWOJEWÓDZKI FESTIWAL KRÓTKICH FILMÓW O HIV” 

 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województw:  

pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu są: 

a) Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, z siedzibą przy ul. Karowej 31, 00-324  

      Warszawa; 

b) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, z siedzibą przy  

       ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk 

zwani dalej: Organizatorami. 

2. Współorganizatorami konkursu są: 

a) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, z siedzibą przy  

       ul. Kujawskiej 4, 85-032 Bydgoszcz; 

c) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, z siedzibą przy  

        ul. Żołnierskiej, 10-561 Olsztyn; 

d) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, z siedzibą przy  

        ul. Spedytorskiej 6/7, 70-632 Szczecin; 

e) Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Terenowy w Gdańsku, z siedzibą przy  

       ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk 

 

zwani dalej: Współorganizatorami. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Przekazanie informacji dotyczących zasad profilaktyki HIV/AIDS: 

a) niepewność młodego człowieka w obliczu sytuacji okołotestowej (z uwzględnieniem  

       standardów postępowania przed i po teście); 

b) promowanie stałości uczuć, wierności, odpowiedzialnej inicjacji życia intymnego jako  

       sposobu ustrzeżenia się przed zakażeniem HIV oraz innymi chorobami przenoszonymi  

       drogą płciową; 

c)  propagowanie przekazu, że uzależnienia oraz AIDS dotyczą zwykłych ludzi,  

       szczególnie tych, którzy dokonują niewłaściwych wyborów, często pod wpływem  

       środków zmieniających świadomość (narkotyki, dopalacze, alkohol); 

d) kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS,  

       ukazanie takich wartości i postaw jak: poczucie solidarności z innymi, odpowiedzialność  

       za siebie i bliskich, przyjaźń, miłość, przywiązanie, wierność; 

e) ukazanie psychospołecznych problemów osób zakażonych HIV i chorych na AIDS; 

f) przełamywanie stereotypu człowieka żyjącego z HIV jako osoby z marginesu  

      społecznego; 

g) HIV/AIDS a prawa człowieka. 

h) promowanie zachowań zapobiegających zakażeniom HIV poprzez budowanie  



       świadomości młodych ludzi w obszarze ryzykownych zachowań; 

i) utrwalanie postaw tolerancji wobec osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. 

2. Promowanie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz szacunku wobec siebie  

      i innych; 

3. Integrowanie środowisk szkolnych i inspirowanie ich do działań w zakresie profilaktyki  

      zdrowotnej poprzez kontakt ze sztuką i aktywność artystyczną. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województw:  

      pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego. 

2. W konkursie mogą brać udział zespoły uczniów złożone z maksymalnie 5 osób. 

3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy-krótkiego filmu, którego czas  

       projekcji nie powinien przekroczyć 5 minut. 

4. Każdy film powinien zawierać czołówkę (tytuł filmu) oraz napisy końcowe (nazwiska  

       aktorów, autorów scenariusza itp.). 

5. Każdy zgłoszony film musi być nagrany na nośniku DVD oraz na nośniku USB 

      w jednym z formatów: AVI, MPG, WMV, MP4 - jakość techniczna będzie jednym  

       z kryteriów kwalifikacji do konkursu. Po zakończeniu konkursu nośniki USB zostaną  

       zwrócone autorom. 

6. Każda płyta musi posiadać czytelny opis zawierający: imiona i nazwiska twórców, tytuł  

       filmu, czas trwania, system zapisu, nazwę i adres szkoły, adres e-mail, telefon  

       kontaktowy. 

7. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane. 

8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie podpisanego oświadczenia  

       (załącznik 1 lub 2). 

§ 4 

Terminarz konkursu 

1. Konkurs zorganizowany będzie w dwóch etapach: 

a) Eliminacje - prace należy składać do dnia 21 marca 2019 roku, ogłoszenie listy prac  

       zakwalifikowanych do finału nastąpi do dnia 2 kwietnia 2019 roku. 

b) Finał konkursu – 9 kwietnia 2019 roku. 

§ 5 

Zasady przeprowadzenia konkursu i kryteria wyboru laureatów 

1. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

a) zgodność z regulaminem; 

b) wartość merytoryczna; 

c) czytelność przekazu; 

d) pomysłowość projektu; 

e) jakość techniczna; 

f) walory artystyczne; 

g) zastosowane efekty oraz sposób montażu. 

2. Prace, które nie spełnią zasad określonych w § 3 nie będą ocenione. 

3. Prace należy przekazać do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

      w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz do dnia 21 marca 2019 roku pocztą  

      w kopercie z dopiskiem: MIĘDZYWOJEWÓDZKI FESTIWAL KRÓTKICH FILMÓW  



      O HIV (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w Kancelarii (decyduje data  

       złożenia). 

4. Określa się następujący czas rozstrzygnięcia konkursu: 

a)  Eliminacje - powołane przez Organizatorów/Współorganizatorów Komisje Konkursowe  

      dokonują do dnia 2 kwietnia 2019 roku oceny nadesłanych prac i wyłaniają po 3 prace  

      z każdego województwa (łącznie: 12 prac), które zostaną zakwalifikowane do finału. 

b)   Autorzy wszystkich zakwalifikowanych do finału filmów wezmą udział w gali finałowej,  

       która odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 roku w Gdyńskim Centrum Filmowym. 

c)  Finał będzie się składał z 2 części: 1) projekcji filmów konkursowych, 2) Panelu  

       Edukacyjnego, na który złożą się prelekcje specjalistów w dziedzinach: „profilaktyka  

       HIV/AIDS” oraz „tworzenie profesjonalnych materiałów filmowo-telewizyjnych”. 

c) Szczegółowy program finału MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU  

       KRÓTKICH FILMÓW O HIV zostanie przekazany drogą mailową twórcom  

       zakwalifikowanych prac i zostanie umieszczony na stronach internetowych  

       Organizatorów oraz Współorganizatorów. 

Nagrody 

1. Fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej. 

2. Nagrody zostaną przyznane w finale konkursu: 

a)  I miejsce: dyplom, statuetka dla zespołu oraz nagrody rzeczowe dla każdego członka  

      zespołu; 

b)  II miejsce - dyplom, statuetka dla zespołu oraz nagrody rzeczowe dla każdego członka  

      zespołu; 

f) III miejsce - dyplom, statuetka dla zespołu oraz nagrody rzeczowe dla każdego członka  

       zespołu; 

g) 2 nagrody indywidualne: 

• za najlepszy scenariusz - dyplom, statuetka oraz nagroda rzeczowa; 

• za najlepszą rolę aktorską - dyplom, statuetka oraz nagroda rzeczowa. 

3. Łączna wartość nagród wynosi 7.500,00 złotych. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany  

       podziału nagród w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad Komisji  

       Konkursowej. 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przystąpienia do konkursu Organizator nabywa na zasadzie wyłączności,  

       nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego  

       w czasie korzystania i rozporządzania dziełem. 

2. Praca konkursowa nie jest reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (nie pokazuje  

       logotypów i marek produktów, sprzętu itp.). 

3. Zespół autorski pracy-filmu posiada zgodę każdej osoby występującej w filmie do  

       publikacji filmu na wszelkich polach eksploatacji. 

4. Praca konkursowa nie została wykonana przez Zespół na odpłatne zlecenie. 

§ 8 

Pozostałe ustalenia 

1.  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w Regulaminie. 

2. Przekazanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez Autorów. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia nagrodzonych prac na stronach  

       internetowych oraz rozpowszechniania w innych formach niż wymienione w § 3 ust. 8  



      Regulaminu. 

4. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu. 

5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

6. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

7. Organizatorzy nie zwracają kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem  

       w konkursie. 

8. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce  

       przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe,  

       zostaną wykluczone z konkursu. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez  

       uczestników konkursu. 

10. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez  

       pocztę lub kuriera prac zgłaszanych na konkurs. 

11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych. 

12.  Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać: telefonicznie pod numerem  

        58 345 21 77 oraz drogą elektroniczną (e-mail:opz@wsse.gda.pl). 

13.  Karta zgłoszenia do konkursu wraz z oświadczeniem stanowi integralną część  

       Regulaminu. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia 

Organizatorzy 
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Załącznik Nr 2 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

DZIECKA, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA 

……………………………………… 

(miejscowość, data) 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy  

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

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie pt. „Międzywojewódzki Festiwal 

Krótkich Filmów o HIV” na zasadach określonych w regulaminie konkursu. Oświadczam 

także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca/prace
*
 jest/są

* 
wynikiem własnej 

twórczości 

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

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza/ją
* 

praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie 

została/y
*
 zgłoszone do innych konkursów, zobowiązuję się także nie zgłaszać jej/ich

*
 do 

udziału w innych konkursach. Oświadczam również, że zapoznałem/am
*
 się z treścią 

regulaminu i akceptuję jego treść. 

*niepotrzebne skreślić 

………………………………………………… 

(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 

dziecka przez organizatorów konkursu wskazanych w poniższym obowiązku informacyjnym 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu pt. „Międzywojewódzki Festiwal Krótkich 

Filmów o HIV”. 

 

………………………………………………………. 

(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka w czasie 

trwania konkursu pt. „Międzywojewódzki Festiwal Krótkich Filmów o HIV” przez 

organizatorów konkursu oraz umieszczenie zdjęć na stronach internetowych organizatorów 

konkursu w celu promocji konkursu i zdawania relacji z konkursu. 

 

………………………………………………………. 

(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

(RODO) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.) informuje się, iż: 

1) Administratorami Pani/Pana danych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka są 

organizatorzy konkursu tj.: 

a) Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny będący jednocześnie 

Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku (80-211 

Gdańsk, ul. Dębinki 4); 

      b)          Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy będący jednocześnie             

             Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy  

             (85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4). 

 

2) Kontakt do Inspektorów Ochrony Danych - e-mail:  

a) iod@wsse.gda.pl 

b) iod@pwisbydgoszcz.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu 

realizacji konkursu pt. „Międzywojewódzki Festiwal Krótkich Filmów o HIV”. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka 

będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane 

przez okres niezbędny do zrealizowania celu ich przetwarzania; 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych osobowych Pani/Pana 

dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; 

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

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

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

zgłoszenia się do konkursu pt. „Międzywojewódzki Festiwal Krótkich Filmów o HIV”. 
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Załącznik Nr 3 

OSWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

……………………………………… 

(miejscowość, data) 

Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie do konkursu praca/prace
*
 jest/są

* 
wynikiem mojej 

własnej twórczości i nie narusza/ją
* 

praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób 

trzecich oraz nie została/y
*
 zgłoszone do innych konkursów, zobowiązuję się także nie 

zgłaszać jej/ich
*
 do udziału w innych konkursach. Oświadczam również, że zapoznałem/am

*
 

się z treścią regulaminu i akceptuję jego treść. 

*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika konkursu – imię i nazwisko) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu 

wskazanych w poniższym obowiązku informacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

konkursu pt. „Międzywojewódzki Festiwal Krótkich Filmów o HIV”. 

 

 

………………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika konkursu – imię i nazwisko) 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku w czasie trwania 

konkursu pt. „Międzywojewódzki Festiwal Krótkich Filmów o HIV” przez organizatorów 

konkursu oraz umieszczenie zdjęć na stronach internetowych organizatorów konkursu w celu 

promocji konkursu i zdawania relacji z konkursu. 

 

………………………………………………………. 

(czytelny podpis uczestnika konkursu lub przedstawiciela 

ustawowego) 



 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

(RODO) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.) informuje się, iż: 

9) Administratorami Pani/Pana danych osobowych są organizatorzy konkursu tj.: 

a) Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny będący jednocześnie 

Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku (80-211 

Gdańsk, ul. Dębinki 4); 

b) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy będący jednocześnie 

Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy (85-

031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4) 

10) Kontakt do Inspektorów Ochrony Danych - e-mail:  

a) iod@wsse.gda.pl 

b) iod@pwisbydgoszcz.pl 

11) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu pt. 

„Międzywojewódzki Festiwal Krótkich Filmów o HIV”; 

12) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

13) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania 

celu ich przetwarzania; 

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

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; 

15) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

16) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

zgłoszenia się do konkursu pt. „Międzywojewódzki Festiwal Krótkich Filmów o HIV”. 
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