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Regulamin Konkursu 

dla szkół  podstawowych i ponadpodstawowych na najlepszy krótki materiał filmowy promujący 

szczepienia przeciw COVID-19 

 

§ 1. 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Łódzki.  

2. Celem konkursu jest  promocja szczepień przeciw COVID-19, zwiększenie wiedzy 

i świadomości społeczeństwa, szczególnie młodych osób, na temat korzyści wynikających 

z zaszczepienia się przeciw COVID-19. 

3. W sprawach związanych z konkursem, szkoły kontaktują się z Organizatorem, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej – adres:  zd@lodz.uw.gov.pl 

 

§ 2. 

Zasady przystąpienia do konkursu 

1. Do konkursu mogą przystąpić wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu 

województwa łódzkiego, które przygotują jeden film promujący szczepienia  przeciw 

COVID-19, w tym obalający mity dotyczące szczepień.  

2. Każda szkoła może przesłać jeden materiał.    

3. Wyłonienie przez szkołę jednego filmu, może zostać poprzedzone konkursem 

wewnątrzszkolnym. 

4. Film może być wykonany w dowolnej technice, jednak musi mieć formę pliku cyfrowego 

w formacie Quicktime, AVI lub MPEG, w rozdzielczości co najmniej HD. Preferowana 

rozdzielczość nadsyłanych filmów to Full HD: 1920x1080. 

5. Filmy konkursowe wraz z wymaganymi oświadczeniami powinny zostać przekazane 

Organizatorowi w jednej z niżej wskazanych form:  

⎯ na nośniku magnetycznym (płyta CD, DVD) i przesłane na adres: Wydział Zdrowia, 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź; 

lub 

⎯ z wykorzystaniem wybranego portalu do transferu plików i przesłanie 

wygenerowanego linku do filmu na adres e-mail Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi: zd@lodz.uw.gov.pl. 

mailto:zd@lodz.uw.gov.pl
mailto:zd@lodz.uw.gov.pl
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6. Film  nie może być dłuższy niż 60 sekund. 

7. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje dyrektor. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:  

• pracę konkursową odpowiednio zabezpieczoną przed zniszczeniem lub uszkodzeniem; 

• wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu)  

• wypełnione i podpisane formularze oświadczeń i zgód autorów/opiekunów prawnych 

autorów (załączniki nr 2 - 5 do Regulaminu); 

8. Zgłoszenie należy dostarczyć Organizatorowi do 11 lutego 2022 r.  

9. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brane pod 

uwagę w ocenie prac.  

 

 

§ 3. 

Komisja konkursowa 

1. W celu oceny nadesłanych prac Organizator powołuje komisję konkursową, w skład której 

wejdą przedstawiciele Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 

2. Pracami komisji kieruje przewodniczący wskazany przez Wojewodę Łódzkiego. 

3. Komisja powołana jest na czas przeprowadzenia konkursu. 

4. Komisja konkursowa ocenia nadesłane oferty konkursowe pod względem spełniania 

wymogów formalnych oraz biorąc pod uwagę następujące  kryteria: zgodność z tematem, 

walory artystyczne, jakość merytoryczną przygotowanego materiału. 

5. Z prac komisji zostanie sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich jej członków.  

 

§ 4. 

Laureaci Konkursu 

 

1. Komisja konkursowa powołana przez Wojewodę Łódzkiego wyłoni spośród nadesłanych 

filmów 14 najlepszych (7 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych). 

2. Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona przez Organizatora na stronie internetowej 

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki w  dniu 28 lutego 2022 r.  

3. Szkoły wymienione na liście nagrodzonych w Konkursie zostaną poinformowane drogą 

elektroniczną  o  terminie i zasadach odbioru nagród.  

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki


WYDZIAŁ ZDROWIA ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI 

 

 

 

 

§ 5 

Nagrody w Konkursie 

1. Nagrody w Konkursie są finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

2. Organizator Konkursu nagradza najlepsze filmy nagrodami rzeczowymi w postaci zestawów 

sprzętu sportowego zgodnie z poniższym wykazem: 

 

miejsca 1-3 na liście laureatów Konkursu otrzymają zestawy sprzętu sportowego: 

trenażer, bieżnia, orbitrek, wioślarz, rower, piłki i maty do ćwiczeń; 

 

miejsca od 4 do 6 na liście laureatów Konkursu otrzymają zestawy sprzętu sportowego: 

bieżnia, orbitrek, wioślarz, rower, piłki i maty do ćwiczeń; 

 

miejsca od 7 do 14 na liście laureatów Konkursu otrzymają zestawy sprzętu sportowego: 

orbitrek, wioślarz, rower, piłki i maty do ćwiczeń. 

 

3. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana w mediach, w tym również mediach 

społecznościowych,  

4. Laureaci Konkursu (szkoły) są zobowiązani do użytkowania otrzymanych nagród na terenie 

swojej placówki. Nagroda jest udostępniona do użytku dla całej społeczności szkoły. 

5. Laureaci Konkursu są zobowiązani do zamieszczenia informacji o otrzymanej nagrodzie na 

stronie internetowej szkoły lub/i w mediach społecznościowych wraz z podaniem  klauzuli 

o następującej treści: „Nagroda ufundowana przez Wojewodę Łódzkiego dla laureata 

konkursu na najlepszy film o tematyce promującej szczepienia przeciw COVID-19”.  

 

§ 6 

Prawa autorskie i inne  

1. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych 

prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:  

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
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oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których 

utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; 

• w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

2. Prace nadesłane w ramach Konkursu nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności 

dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia 

innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę 

rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione 

prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych.  

3. Prace nadesłane w ramach Konkursu nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane 

przez Organizatora Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym w działaniach 

informacyjno-edukacyjnych oraz udostępnione na stronie internetowej czy w mediach 

społecznościowych. Nadsyłając pracę na Konkurs autor pracy lub opiekun prawny autora 

pracy (w przypadku niepełnoletnich autorów prac), zgadza się na jej późniejsze 

upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska autora 

pracy oraz nazwy szkoły.  

4.  W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich 

lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjęć 

decyzję o zdyskwalifikowaniu pracy konkursowej. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na 

adres Organizatora.  

5. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do fotografii/nagrania i 

przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego 

rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych 

osób na rozpowszechnienie ich wizerunku.  

 

§ 7 

Informacja dotycząca przetwarzania danych  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Wojewoda 

Łódzki z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 104. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 

/42/ 664-10-00; adresu e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl; skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@lodz.uw.gov.pl. Do kompetencji Inspektora nie 

mailto:kancelaria@lodz.uw.gov.pl
mailto:iod@lodz.uw.gov.pl
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należy udzielanie informacji na temat organizowanego konkursu.  

3. Dane osobowe podane przez Uczestników konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, 

przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich 

prac na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi czy w działalności 

edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej 

dotyczącej szczepień, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności 

wymaganej przepisami ogólnego 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. str. 1, Dz. Urz. UE L 127 

z 23.05.2018 r. str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021 r. str. 35) o ochronie danych 

osobowych, zwanego dalej RODO.  

4. Dane osobowe przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą 

być przetwarzane w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem 

nagród.  

5. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit 

a RODO na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania 

informacji o laureatach konkursu.  

6. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 

umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach 

i archiwizację dokumentów.  

7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 

roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553) – przez 

czas określony w tych przepisach.  

8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich 

danych oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli 

są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

  przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

w przypadku gdy przetwarzanie nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie 

jej danych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa).  
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9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach 

konkursu i przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną 

działalnością edukacyjno – informacyjną.  

10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z konkursem, 

ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim 

zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu 

na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.  

11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób 

wskazanych w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany. 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wątpliwości związane z Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w tym zasad Konkursu 

w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Formularz rejestracyjny dla szkoły 

do wzięcia udziału w konkursie na nagranie materiału filmowego o tematyce 

promującej szczepienia przeciwko COVID-19 

 
(wypełnienie wszystkich pól jest wymagane) 

 

Deklaruję udział placówki w Konkursie. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z  treścią Regulaminu dotyczącego Konkursu i akceptuję jego 

warunki. 

 

Rodzaj placówki (zaznaczyć właściwe): 

a) szkoła podstawowa 

b) szkoła ponadpodstawowa 

 

Dane do kontaktu 

Imię i nazwisko dyrektora placówki: ................................................................................................... 

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

(ważne jest wpisanie poprawnej, pełnej nazwy placówki) 

Adres placówki: .................................................................................................................................... 

(ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat) 

Adres e-mail placówki:.................................................................................................................. 

 

Osoba do kontaktu wyznaczona przez dyrektora placówki: 

Imię:........................................................................................................................................................ 

Nazwisko:..............................................................................................................................................

Adres e-mail:.......................................................................................................................................... 

Telefon:………………………………………………………………………………………………. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

OŚWIADCZENIE i ZGODA AUTORA PRACY  
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora pracy)  

 

Dane uczestnika konkursu:  

Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………..  

Wiek: ………….  

Adres i pełna nazwa szkoły:…………………………………………………………………….  

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………...  

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem 

samodzielnej pracy autora. Przysługują mi wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy 

konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu dla uczniów zorganizowanym przez 

Wojewodę Łódzkiego i akceptuję jego warunki.  

Oświadczam, że moja praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności 

nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik 

konkursu.  

 

 

………………………………………………………………….  

CZYTELNY PODPIS AUTORA PRACY  

……………………………………………………………..…..  

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych  
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora)  

 

 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku 

z udziałem w Konkursie dla uczniów na spot filmowy promujący tematykę szczepień przeciw COVID-

19  w ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o nim i jego wynikach.  

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych podanych 

w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej 

poprzez stronę internetową Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w mediach oraz w ramach 

działalności edukacyjno – informacyjnej Organizatora. Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadomy/ma dobrowolności podania danych, oraz że zostałem poinformowany/na o prawie wglądu do 

podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.  

 

 

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

CZYTELNY PODPIS AUTORA PRACY  

………………………………………………………………………………………  
MIEJSCOWOŚĆ, DATA  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY  
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)  

 

Dane uczestnika konkursu:  

Imię i nazwisko autora pracy: ……………………………………………………………….......  

Wiek: ………………………………………………………………………………..................... 

Adres i pełna nazwa szkoły:…………………………………………………………………….  

Dane opiekuna prawnego do kontaktu:  

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ……………………………………………………...…...  

Adres e-mail opiekuna prawnego: ………………………………………………………….......  

Numer telefonu do kontaktu: ………………………………………………………………........ 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem 

samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do 

pracy konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu dla uczniów, zorganizowanym przez 

Wojewodę Łódzkiego i akceptuję jego warunki.  

Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 

narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które 

wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.  

 

Zgoda na udział w konkursie 

Wyrażam zgodę na udział  

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

(imię i nazwisko autora pracy)  

w Konkursie dla uczniów, organizowanym przez Wojewodę Łódzkiego na najlepszy spot filmowy 

promujący szczepienia przeciw COVID -19 oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy 

w działalności Urzędu.  

 

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

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY  

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

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych  
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)  

 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy  

(imię i nazwisko autora pracy)………………………………………………………... w związku z 

udziałem w Konkursie dla uczniów na spot filmowy promujący tematykę  szczepień przeciw COVID-19 

we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.  

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych podanych 

w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej 

poprzez stronę internetową Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w mediach oraz w ramach 

działalności edukacyjno – informacyjnej Organizatora. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy 

dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych 

oraz możliwości ich poprawiania.  

 

 

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

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY  

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