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Załącznik nr 2  
      

REGULAMIN 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA PROFILAKTYCZNY SPOT FILMOWY  

 
 

1. Organizatorem konkursu jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.  
Konkurs jest jedną z form popularyzowania bezpiecznego zachowania, ograniczania 
przestępczości i demoralizacji dzieci oraz młodzieży. Jednym z jego celów jest 
edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach 
społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych 
zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. 

2. Tematyka spotu filmowego powinna dotyczyć szeroko rozumianego bezpiecznego 
zachowania w czasie wakacji. Spot filmowy powinien zawierać jeden lub kilka                      
do wyboru  niżej wymienionych obszarów: 

 
– Bezpieczny pobyt w górach, nad wodą, w lesie itp., 
– Bezpieczne miejsce zamieszkania, 
– Bezpieczny Internet, 
– Bezpieczna droga, 
– Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze), 
– Przemoc rówieśnicza, 
– Subkultury młodzieżowe. 
 
W przypadku gdyby autor/autorzy spotu filmowego chcieli zwrócić uwagę na inne 
zagrożenie dotyczące bezpiecznego wypoczynku, można ten obszar zawrzeć                       
w powyższym filmie. W spotach nie mogą być eksponowane nazwy i znaki towarowe                     
(logo) producentów.   
 

3. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych                     
w wieku 13 – 15 lat. 

4. Spot filmowy powinien być wykonany samodzielnie przez autorów (1 – 5 osób). Nad 
tworzeniem projektu powinien czuwać opiekun (np. nauczyciel, pedagog szkolny). 

5. Autor (autorzy) jednego spotu filmowego nie mogą być wytwórcami kolejnego.             
Do konkursu można zgłosić tylko jeden spot filmowy tego samego autorstwa. 

6. Spot filmowy ma być opracowany i przesłany do Wydziału Prewencji KWP                           
w Rzeszowie na nośniku elektronicznym ( np. płyta CD, DVD, pendrive).  Czas 
trwania spotu filmowego nie może przekraczać 10 minut. 

7. Na każdym nośniku elektronicznym należy umieścić naklejkę z tytułem spotu 
filmowego oraz następujące dane: 

 Imię i nazwisko autora (autorów), 

 Wiek, 

 Nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza/ – ją, 

 Temat lub tytuł pracy, 

 Imię i nazwisko opiekuna pracy, jego miejsce zatrudnienia. 
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8. Każdy nośnik elektroniczny przed wysłaniem do Wydziału Prewencji KWP                              
w Rzeszowie należy właściwie zabezpieczyć w celu uniknięcia  ewentualnych uszkodzeń.   

 
Powyższe dane należy napisać czytelnie, pismem drukowanym lub komputerowo, nie 
należy umieszczać ich w nagranym spocie filmowym. 

 
8. Dane osobowe uczestników konkursu oraz ich opiekunów będą przetwarzane w celach 

przeprowadzenia konkursu tj. wyłonienia laureatów, wydania, odbioru, rozliczenia 
nagrody oraz publikacji imienia i nazwiska autorów zwycięskich spotów filmowych 
wraz z nazwą i adresem szkoły, w której uczą się, na stronach internetowych 
organizatora konkursu oraz w lokalnych mediach, na co uczestnik niniejszego 
konkursu oraz jego opiekun wyraża zgodę. Przystąpienie do niniejszego konkursu jest 
uzależnione od wypełnienia i podpisania zgody przedstawiciela ustawowego 
małoletniego uczestnika konkursu (formularz zgody przedstawiciela ustawowego 
dziecka stanowi załącznik do niniejszego regulaminu). 

9. Prace należy przesłać do 05 października 2018 r. do Wydziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na adres: ul. Dąbrowskiego 30, 35 – 036 Rzeszów. 

10. Czas trwania konkursu od 18 czerwca 2018 r. do 5 października 2018 r. 

11. Komisja (jury konkursowe) powołana spośród współorganizatorów wyłoni                      
najlepsze spoty filmowe. 

12. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym autorom 
prac nastąpi w terminie uzgodnionym przez współorganizatorów, o czym zostaną 
poinformowani zainteresowani.  

13. Nadesłane płyty CD /DVD zawierające spoty filmowe przechodzą na własność 
organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania spotów 
filmowych w trakcie realizacji działań z zakresu profilaktyki społecznej.  

14. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.  
15. Przy ocenie spotów konkursowych będzie brana pod uwagę:  

• zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,  
• wartość merytoryczna pracy,  
• kreatywność i pomysłowość podejścia do tematu. 

16. W przypadku pytań dotyczących konkursu kontakt e-mail: 
alina.pieniazek@rz.policja.gov.pl lub jerzy.ossolinski@rz.policja.gov.pl 
 

 

Regulamin konkursu został opracowany przez: podinsp. Alinę Pieniążek - eksperta Wydziału Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i podinsp. Krzysztofa Piskora – Zastępcę Naczelnika Wydziału 
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 
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