Załącznik do Uchwały Nr………
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia …………… 2021 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu filmów edukacyjno-profilaktycznych
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym „Powiatowe Drogowskazy 2021”

REGULAMIN
KONKURSU FILMÓW PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH
O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM
„POWIATOWE DROGOWSKAZY 2021”
§1
ORGANIZACJA KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu Filmów Profilaktyczno-Edukacyjnych o Bezpieczeństwie
w Ruchu Drogowym „Powiatowe Drogowskazy 2021”, zwany dalej Konkursem jest
Powiat Ciechanowski - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.
2. Konkurs jest organizowany w ramach działalności Powiatowej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w Ciechanowie i skierowany do uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie powiatu ciechanowskiego. Filmy
będą ocenianie w 3 kategoriach wiekowych: klasy I-IV szkoły podstawowe, klasy VVIII szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.
3. Konkurs ma charakter jednoetapowego konkursu i kampanii promocyjnej
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
§2
CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym poprzez:
1. rozwijanie kreatywności oraz umiejętności wśród młodych ludzi w zakresie działań
profilaktyczno-edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (telefon
komórkowy, kamera, komputer).
2. popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym.
3. kształtowanie
poprawnych
nawyków
niezbędnych
dla
bezpiecznego
i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
4. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników w ruchu drogowym.
5. kształtowanie umiejętności przewidywania skutków lekceważenia zasad
i przepisów prawa.
6. wdrażanie do poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia.
7. inspirowanie uczniów i nauczycieli do podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

§3
WARUNKI KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie i dostarczenie pracy konkursowej
wraz z kartą zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do Regulaminu) przez zespół reprezentujący
szkołę w konkursie zgodnie z wymaganiami regulaminu.
2. Spoty i filmy konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane wyłącznie zespołowo
- liczba uczniów w takim zespole nie może przekroczyć 10 osób.
3. Zespół może zgłosić jeden film lub spot.
4. Nie ma ograniczeń co do ilości zespołów reprezentujących szkołę w konkursie .
5. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi
być zgodna z normami obyczajowymi.
6. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu do pracy załączone winno być
oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych wyrażające zgodę na udział
w konkursie na zasadach określonych w regulaminie (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
7. W przypadku pełnoletnich uczestników konkursu do pracy załączone winno być
oświadczenie wyrażające zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych
w regulaminie (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zespół posiada
pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do filmu lub spotu oraz, że praca nie
narusza praw osób trzecich.
9. Zespół udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie
z pracy z podaniem imienia i nazwiska autorów oraz nazwy szkoły w celach
profilaktyczno-edukacyjnych stosownie do potrzeb organizatora, między innymi na
stronie internetowej organizatora lub w mediach społecznościowych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych
z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają
się one do publicznej prezentacji.
11. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez każdego członka
zespołu warunków określonych w regulaminie konkursu.
§4
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest krótki film lub spot profilaktyczno-edukacyjny opracowany

w formie multimedialnej, zachęcający uczestników ruchu drogowego do przestrzegania
wybranych przepisów kodeksu drogowego lub obrazujący negatywne skutki
nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przy
koncepcji pracy zespoły mają dowolność wyboru tematu.
2. Praca powinna być wykonana w dowolnej technice filmowej, nie przekraczająca
3 minut i złożona na nośniku magnetycznym (płyta CD, DVD).
3. Nośnik powinien być opisany następującymi danymi: nazwa szkoły, klasa, imię
i nazwisko lidera zespołu.
4. Do pracy należy dołączyć pisemne zgody na publikację wizerunku osób biorących
udział w spocie/filmie (Załącznik nr 4 do Regulaminu).

§5
KOMISJA KONKURSOWA ORAZ OCENA SPOTÓW LUB FILMÓW
1. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną wyłonieni przez Komisję
Konkursową.
2. Z każdej kategorii zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I, II i III), które będą
uhonorowane nagrodami. Komisja zastrzega sobie prawo, w wyjątkowych sytuacjach,
do nieprzyznania nagrody głównej lub ogłoszeniu kilku miejsc ex aequo.
3. Komisja ma prawo do przyznania wyróżnień.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna. Uczestnicy nie mają prawa na
odwoływanie się od podjętej przez Komisję Konkursową decyzji oraz nie mają wglądu
do wyników głosowania przeprowadzanego przez Komisję.
5. Komisja Konkursowa dokonując oceny prac będzie brała pod uwagę między innymi
następujące kryteria:
a)
b)
c)
d)
e)

zgodność z tematem,
kompozycję pracy,
atrakcyjność prezentowanych treści,
walory profilaktyczno- edukacyjne,
oryginalność.
§6
TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Nagrania należy dostarczyć zapisane na płycie CD lub DVD do Biura Obsługi Mieszkańców
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe, ul. 17
Stycznia 7, 06-400 Ciechanów do dnia 15.06.2021 roku z dopiskiem: ”Powiatowe
Drogowskazy 2021”
§7
NAGRODY
1. Fundatorami nagród jest Powiat Ciechanowski - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie oraz
zainteresowane problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego i wychowania
komunikacyjnego organizacje lub instytucje funkcjonujące w ramach Powiatowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ciechanowie.
2. Zespoły, które zajmą I, II i III miejsce oraz wyróżnienia otrzymają dyplomy.
§8
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Lista laureatów ukaże się do dnia 30.06.2021 roku na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie. Opiekunowie osób nagrodzonych zostaną powiadomieni
telefonicznie o formie przekazania nagród.

§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji
konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Zgoda może być wycofana
w każdym czasie poprzez usunięcie przez Uczestnika jego zgłoszenia stanowiącego
odpowiedź na zadanie konkursowe lub poprzez przesłanie informacji o wycofaniu zgody
na adres: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.
2. Administratorem danych osobowych jest Starosta Ciechanowski z siedzibą
w
Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, zwany dalej Administratorem.
3. Przeprowadzenie konkursu jest zgodne z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody
i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe
przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia
danych i zaprzestania ich przetwarzania.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych
poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty na adres
Organizatora konkursu.
6. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej
informacji za pośrednictwem poczty na adres Organizatora. Dane zostaną usunięte
w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
7. Dane gromadzone podczas realizacji konkursu będą wykorzystywane jedynie przez
Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom
fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady
ochrony danych osobowych.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników konkursu.
2. Wszelkie zmiany regulaminu może wprowadzać jedynie Organizator.
3. Do rozstrzygnięcia ewentualnych niejasności i spraw spornych upoważniona jest Komisja
Konkursowa.
4. Sprawy organizacyjne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator i podaje
je do wiadomości zainteresowanych z wyprzedzeniem pozwalającym na dostosowanie się
do podjętych ustaleń.
5. Wszystkie informacje dotyczące spraw, które nie zostały wyszczególnione w regulaminie,
można uzyskać wysyłając wiadomość mailową na adres: prbrd@ciechanow.powiat.pl .

