
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
„JEDNO SŁOWO, WIELKA MOC”

1. W konkursie mogą wziąć udział filmowcy
reprezentujący gimnazja lub licea.

2. Należy nakręcić film trwający nie dłużej niż 120 sekund i nie krócej niż 60 
adaptacją, interpretacją tytułu konkursu.

3. Forma filmu jest dowolna: 

 teledysk; 
 reklama społeczna; 
 dokument; 
 reportaż; 
 film animowany; 
 inny; 

 
4. Film w formie cyfrowej, na dowolnym nośniku (np. płyta DVD, CD), należy przynieść lub prze

na adres: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Wojska 
Polskiego 119, 70-490 Szczecin, do dnia 25 listopada 2016 roku. Do filmu należy załączyć 
informacje dotyczące twórców filmu i szkoły, którą reprezentują (imiona naz
szkoły). 

5. Wyniki zostaną ogłoszone 30 listopada 2016r.

6. Laureaci zostaną zaproszeni do naszej szkoły na sesję popularnonaukową pt; „Moc słowa”, 
w czasie której rozdane zostaną nagrody.

7. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za 
na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) oraz rozszerzenie praw autorskich oraz majątkowych na rzecz 
Liceum Ogólnokształcącego z Od

8. Pełnoletni uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym 
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym wykorzystanie wizerunku). 
W przypadku osób niepełnoletnich koni
prawnych opiekunów (do pobrania ze strony: www.lozoi.szczecin.pl).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dzieckaLiceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

tel./fax  91 42 38 677, e

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
„JEDNO SŁOWO, WIELKA MOC” 

 
 

kursie mogą wziąć udział filmowcy amatorzy bądź grupy filmowców 
reprezentujący gimnazja lub licea. 

Należy nakręcić film trwający nie dłużej niż 120 sekund i nie krócej niż 60 
adaptacją, interpretacją tytułu konkursu. 

 

Film w formie cyfrowej, na dowolnym nośniku (np. płyta DVD, CD), należy przynieść lub prze
na adres: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Wojska 

490 Szczecin, do dnia 25 listopada 2016 roku. Do filmu należy załączyć 
informacje dotyczące twórców filmu i szkoły, którą reprezentują (imiona naz

Wyniki zostaną ogłoszone 30 listopada 2016r. 

Laureaci zostaną zaproszeni do naszej szkoły na sesję popularnonaukową pt; „Moc słowa”, 
w czasie której rozdane zostaną nagrody. 

Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody 
na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) oraz rozszerzenie praw autorskich oraz majątkowych na rzecz 
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. 

Pełnoletni uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym 
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym wykorzystanie wizerunku). 
W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub 
prawnych opiekunów (do pobrania ze strony: www.lozoi.szczecin.pl).  

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dzieckaLiceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 119 
70-490 Szczecin 

91 42 38 677, e-mail: sekretariat@lozoi.szczecin.pl, www.lozoi.szczecin.pl

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO 

amatorzy bądź grupy filmowców – amatorów 

Należy nakręcić film trwający nie dłużej niż 120 sekund i nie krócej niż 60 sekund będący ilustracją, 

Film w formie cyfrowej, na dowolnym nośniku (np. płyta DVD, CD), należy przynieść lub przesłać 
na adres: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Wojska 

490 Szczecin, do dnia 25 listopada 2016 roku. Do filmu należy załączyć 
informacje dotyczące twórców filmu i szkoły, którą reprezentują (imiona nazwiska, nazwa i adres 

Laureaci zostaną zaproszeni do naszej szkoły na sesję popularnonaukową pt; „Moc słowa”,  

uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody 
na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) oraz rozszerzenie praw autorskich oraz majątkowych na rzecz 

 

Pełnoletni uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym 
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym wykorzystanie wizerunku).  

eczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub 

Zapraszamy i życzymy powodzenia! 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie 

sekretariat@lozoi.szczecin.pl, www.lozoi.szczecin.pl 



OŚWIADCZENIE- konkurs filmowy 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji Konkursu Filmowego „Moc słowa” (przez promocję rozumie 
się umieszczenie fragmentów lub całości filmów w mediach np. na stronie internetowej konkursu) przez 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Iteracyjnymi w Szczecinie znajdujące się w Łodzi przy ul. Pięknej 
30/32 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 
833, z późniejszymi zmianami. 

 

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

Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica 

 

================================================================================== 

 

OŚWIADCZENIE - konkurs filmowy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na potrzeby 
przeprowadzenia oraz promocji Konkursu Filmowego „Moc słowa” (przez promocję rozumie się 
umieszczenie fragmentów lub całości filmów w mediach np. na stronie internetowej konkursu) przez 
Ogólnokształcące z Oddziałami Iteracyjnymi w Szczecinie zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 

 

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

Miejscowość, data, czytelny  podpis uczestnika 


