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Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego  

„Jesienne i Zimowe Piosenki Przedszkolaka” 

 

I. Definicje 

 

1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie 

wskazane poniżej: 

 

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin. 

 

1.2. Organizator – CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kwiatowej 

3, NIP: 6793096735, REGON: 122994233, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy pod nr 0000487975. 

 

1.3. Konkurs – konkurs filmowy na nakręcenie filmu do utworu z płyty „Jesień  

w Przedszkolu” i/lub „Zima w Przedszkolu” wydanej przez Organizatora, 

organizowany i przeprowadzany przez Organizatora pod nazwą 

BLIŻEJPRZEDSZKOLNY konkurs filmowy „Jesienne i Zimowe Piosenki 

Przedszkolaka”, którego zasady zostały określone w niniejszym Regulaminie.  

 

1.4. Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie poprzez nadesłanie filmu na 

Konkurs. Uczestnikiem jest: (I) – dziecko, którego wizerunek został utrwalony  

w filmie, (II) – nauczyciel, który jest twórcą filmu.  

 

 

II. Postanowienia ogólne  

 

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym  

w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.  
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09.201.1540 ze zm.). 

 

2. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

 

III.  Zasady ogólne Konkursu 

 

1. Konkurs trwa w okresie od 5 października 2016 roku do 28 lutego 2017 roku. 

 

2. W Konkursie mogą wziąć udział nauczyciele i dzieci uczęszczające do przedszkoli na 

terenie Polski.  

 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a) wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie Uczestnika (dziecka) przez 

opiekuna prawnego Uczestnika; 

b) wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu – przez Uczestnika (nauczyciela) oraz przez opiekuna 

prawnego w imieniu Uczestnika (dziecka); 

c) wyrażenie zgody na utrwalenie wizerunku dziecka w filmie nadesłanym na 

Konkurs – przez opiekuna prawnego Uczestnika (dziecka); 

d) wyrażenie zgody na opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika jako laureata 

Konkursu (np. na stronie internetowej Organizatora) – przez Uczestnika 

(nauczyciela) oraz przez opiekuna prawnego w imieniu Uczestnika (dziecka); 

e) wyrażenie zgody na opublikowanie filmu nadesłanego przez Uczestnika 

(wizerunku Uczestnika) w materiałach promocyjnych Organizatora (np. na stronie 

internetowej Organizatora przy informacji o konkursie, na stronie internetowej 

Organizatora promującej płytę CD „Jesień w Przedszkolu” i/lub „Zima  

w Przedszkolu”, na profilu Facebook Organizatora, na kanale YouTube 

Organizatora) – przez Uczestnika (nauczyciela) oraz przez opiekuna prawnego  

w imieniu Uczestnika (dziecka). 
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Przystąpienie do Konkursu (nadesłanie filmu) jest jednoznaczne z wyrażeniem przez 

Uczestnika powyższych zgód, z zastrzeżeniem punktu VI niniejszego Regulaminu. 

Dodatkowo, zgoda na przetwarzanie wizerunku Uczestnika musi być wyrażona na 

piśmie (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). Oświadczenie należy przesłać na 

adres Organizatora wraz z pracą konkursową. 

 

4. Temat Konkursu to: BLIŻEJ PRZEDSZKOLNY konkurs filmowy „Jesienne  

i Zimowe Piosenki Przedszkolaka”. 

 

5. Do Konkursu należy zgłosić film nagrany przez nauczyciela wychowania 

przedszkolnego z udziałem dzieci z grupy przedszkolnej lub wszystkich dzieci  

w przedszkolu, do dowolnie wybranego utworu z płyty „Jesień w Przedszkolu” i/lub 

„Zima w Przedszkolu”, wydanej przez Organizatora. Film powinien przedstawiać 

dowolną interpretację ruchową treści piosenek w wykonaniu dzieci; pomysły na 

zabawy ruchowe, integracyjne, rytmiczno-ruchowe przy piosenkach; lub inscenizację 

muzyczną do dowolnego utworu dostępnego na płycie. 

 

6. Do Konkursu należy zgłosić film nagrany do utworu z płyty „Jesień w Przedszkolu” 

i/lub „Zima w Przedszkolu”. Jeden Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę filmów, 

nagranych do utworów zarówno z jednej, jak i drugiej płyty. Uczestnik może również 

zadecydować o udziale w tylko jednej kategorii Konkursu („Jesień w Przedszkolu” 

lub „Zima w Przedszkolu”).   

 

 

IV. Termin i warunki dostarczenia prac 

 

1. Nagrany film powinien być zapisany w formacie mp4 lub wmv, w dużej 

rozdzielczości, co najmniej 1280 x 720 pikseli. Czas trwania filmu: max. 5 minut.  
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2. Film zapisany na płycie CD należy przesłać pocztą na adres: 

Redakcja miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 

ul. Kwiatowa 3 

30-437 Kraków 

z dopiskiem „Konkurs filmowy”  

w terminie do 28 lutego 2017 r. (decyduje data faktycznego otrzymania przesyłki przez 

Organizatora, tj. przesyłkę należy nadać odpowiednio wcześniej, by dotarła na adres 

Organizatora do 28 lutego 2017 r.) 

Pracę można również dostarczyć osobiście do Organizatora – po uprzednim uzgodnieniu  

z Organizatorem, pod numerem telefonu 12 631 04 10 wew. 107. 

 

3. Do przesyłki z płytą CD należy dołączyć: 

a) formularz, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zawierający 

następujące dane: imię i nazwisko nauczyciela, który jest twórcą filmu, numer 

telefonu oraz adres e-mail nauczyciela, nazwa przedszkola z adresem, imiona  

i nazwiska dzieci, których wizerunek został zarejestrowany w filmie; 

b) formularz, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, będący 

oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

c) formularz, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, będący 

oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku Uczestnika. 

 

4. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. 

 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 

przesyłki.  

 

6. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.  

 

7. Z chwilą przyznania nagrody na Organizatora przechodzą majątkowe prawa autorskie 

do pracy nagrodzonego Uczestnika, w zakresie: 



  
magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci 

CEBP 24.12 Sp. z o.o. 30-437 Kraków, ul. Kwiatowa 3,  tel. 12 631 04 10,  fax. 12 262 50 34,  NIP: 6793096735 KRS nr 0000487975 

www.blizejprzedszkola.pl,  e-mail: cebp2412@cebp2412.pl  

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – 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, 

oraz we na wszelkich innych znanych w dniu przeniesienia praw autorskich polach 

eksploatacji, na podstawie art. 921§3 k.c.. 

 

 

V. Zasady przyznawania nagród 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez 

Organizatora Jury Konkursu. 

 

2. Z posiedzeń Jury Konkursowego zostanie sporządzony protokół. 

 

3. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne. 

 

4. Filmy będą oceniane w skali 0-15 punktów. Punkty będą przyznawane  

w następujących kategoriach: 

- kreatywność nauczyciela w doborze form wyrazu – od 0 do 5 punktów; 

- ogólny wyraz artystyczny – od 0 do 5 punktów; 

- dodatkowe punkty (np. humorystyka, wykorzystanie rekwizytów i dekoracji) – od 0 

do 5 punktów. 
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5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury 

Konkursu, a jego decyzje będą ostateczne i nieodwołalne. 

 

6. Jury Konkursu przyzna nagrody w dwóch kategoriach: 

a) „Jesień w Przedszkolu”, 

b) „Zima w Przedszkolu”. 

 

Nagrody w kategorii „Jesień w Przedszkolu”: 

I miejsce – zestaw nagród o łącznej wartości 500 zł brutto + certyfikat 

II miejsce – zestaw nagród o łącznej wartości 400 zł brutto + certyfikat 

III miejsce – zestaw nagród o łącznej wartości 300 zł brutto + certyfikat 

Organizator przyzna również 20 wyróżnień. Nagrodą za zdobycie wyróżnienia jest certyfikat.  

 

Nagrody w kategorii „Zima w Przedszkolu”: 

I miejsce – zestaw nagród o łącznej wartości 500 zł brutto + certyfikat 

II miejsce – zestaw nagród o łącznej wartości 400 zł brutto + certyfikat 

III miejsce – zestaw nagród o łącznej wartości 300 zł brutto + certyfikat 

Organizator przyzna również 20 wyróżnień. Nagrodą za zdobycie wyróżnienia jest certyfikat.  

 

Szczegółowe informacje o zestawach nagród pojawią się na stronie Konkursu w późniejszym 

terminie. 

 

7. Laureaci Konkursu (nauczyciele) zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród 

telefonicznie lub mailowo do 13 marca 2017 roku. Wyniki Konkursu zostaną 

opublikowane również na stronie internetowej Organizatora.  

 

 

VI. Dane osobowe Uczestników Konkursu 
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1. Przystępując do Konkursu Uczestnik (nauczyciel) oraz Uczestnik (opiekun prawny  

w imieniu Uczestnika – dziecka) są obowiązani wyrazić na piśmie zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby organizacji Konkursu danych 

osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik 

nr 2 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy przesłać na adres Organizatora 

wraz z pracą konkursową.  

 

2. Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu. 

 

3. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że znane mu są jego prawa 

wynikające z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu do 

danych, ich poprawiania, zmiany, usunięcia. 

 

 

VII. Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu, organizacji Konkursu, należy zgłaszać do 

Organizatora na adres e-mail KonkursPiosenkiPrzedszkolaka@blizejprzedszkola.pl.   

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl/jesienne-i-zimowe. Na prośbę 

zainteresowanego wyrażoną na piśmie, treść Regulaminu może mu być przesłana 

drogą mailową. 

 

mailto:KonkursPiosenkiPrzedszkolaka@blizejprzedszkola.pl
http://www.blizejprzedszkola.pl/jesienne-i-zimowe
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2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo unieważnienia Konkursu w przypadku złożenia 

zbyt małej ilość prac. W takim przypadku Uczestnikom ani osobom trzecim nie 

przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia. 

 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 października 2016 roku. Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmian w Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian  

w Regulaminie, Organizator poinformuje Uczestnika o wprowadzonych zmianach 

poprzez przesłanie zaktualizowanego Regulaminu na adres e-mail podany przez 

Uczestnika w nadesłanej na Konkurs pracy.  



  
magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci 

CEBP 24.12 Sp. z o.o. 30-437 Kraków, ul. Kwiatowa 3,  tel. 12 631 04 10,  fax. 12 262 50 34,  NIP: 6793096735 KRS nr 0000487975 

www.blizejprzedszkola.pl,  e-mail: cebp2412@cebp2412.pl  

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DANE UCZESTNIKÓW  

 

BLIŻEJPRZEDSZKOLNY konkurs filmowy „Jesienne i Zimowe Piosenki Przedszkolaka” 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: 

Numer telefonu nauczyciela: 

Adres e-mail nauczyciela: 

Nazwa przedszkola: 

Adres: 

Imiona i nazwiska osób, które wystąpiły w filmie: 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

I. Wersja oświadczenia dla Uczestnika (do podpisania przez opiekuna prawnego  

w imieniu Uczestnika-dziecka) 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………… (imię, nazwisko) jako 

opiekun prawny Uczestnika konkursu ……………………………………………… (imię  

i nazwisko dziecka) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w 

Uczestnika Konkursu w postaci imienia i nazwiska przez Organizatora na potrzeby 

organizacji BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego „Jesienne i Zimowe Piosenki 

Przedszkolaka”. 

 

 

II. Wersja oświadczenia dla Uczestnika (nauczyciela) 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………… (imię, nazwisko) 

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia  

i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail przez Organizatora na potrzeby organizacji 

BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego „Jesienne i Zimowe Piosenki 

Przedszkolaka”. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

 

I. Wersja oświadczenia dla Uczestnika (do podpisania przez opiekuna prawnego  

w imieniu Uczestnika-dziecka) 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………… (imię, nazwisko) jako 

opiekun prawny Uczestnika konkursu ……………………………………………… (imię  

i nazwisko dziecka) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka 

tj. opublikowanie filmu z wizerunkiem mojego dziecka, nadesłanego na 

BLIŻEJPRZEDSZKOLNY konkurs filmowy „Jesienne i Zimowe Piosenki Przedszkolaka”,  

w materiałach promocyjnych Organizatora (np. na stronie internetowej Organizatora 

www.blizejprzedszkola.pl przy informacji o konkursie, na stronie internetowej Organizatora 

promującej płytę CD „Jesień w Przedszkolu” i/lub „Zima w Przedszkolu”, na profilu 

Facebook Organizatora, na kanale YouTube Organizatora).  

 

II. Wersja oświadczenia dla Uczestnika (nauczyciela)*  

(*do popisania przez każdą osobę dorosłą, której wizerunek został zarejestrowany 

w filmie) 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………… (imię, nazwisko) 

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku tj. opublikowanie filmu  

z moim wizerunkiem, nadesłanego na BLIŻEJPRZEDSZKOLNY konkurs filmowy „Jesienne 

i Zimowe Piosenki Przedszkolaka”, w materiałach promocyjnych Organizatora (np. na stronie 

internetowej Organizatora www.blizejprzedszkola.pl przy informacji o konkursie, na stronie 

internetowej Organizatora promującej płytę CD „Jesień w Przedszkolu” i/lub „Zima  

w Przedszkolu”, na profilu Facebook Organizatora, na kanale YouTube Organizatora).  

 

 

 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.blizejprzedszkola.pl/

