
REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY FILMIK 

pt. „Chemia w życiu codziennym” lub „Co by było gdyby nie było chemii” 

 

Celem konkursu jest propagowanie znaczenia chemii wśród uczniów szkół 

podstawowych, a także ukazanie jej zastosowań w różnych dziedzinach i w życiu 

codziennym. 

Postanowienia ogólne 

1. Dany uczeń może przesłać tylko jeden filmik. 

2. Przesyłany filmik powinien być zatytułowany. 

3. Czas trwania filmiku musi mieścić się w przedziale 3-4 minut. 

4. Filmik może zawierać komentarz słowny i podkład muzyczny. 

5. Ocenie podlegają informacje przekazane w treści i ich zgodność z tematem, a także szata graficzna, 

pomysłowość i kreatywność. 

6. Filmik zawierający tytuł należy przesłać jako załącznik do maila na adres chemik@zs21.edu.pl do dnia 

28 lutego 2022 roku. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zeskanowanej, podpisanej przez opiekunów 

prawnych zgody (zał. 1 i 2). 

8. W temacie maila należy wpisać słowo FILMIK, a w treści maila podać: 

a) Imię i nazwisko ucznia 

b) Nazwę i numer szkoły 

c) Adres szkoły 

d) Imię i nazwisko nauczyciela chemii/pomagającego w realizacji filmiku 

e) Numer telefonu kontaktowego. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie marca. Szczegółowe informacje będą 

zamieszczone na stronie szkoły. 

 

Zał. 1                                                ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna ………………………………………………………… 

w Konkursie Chemii Doświadczalnej organizowanej przez Zespół Szkół nr 21 w Warszawie w terminie 

od …….. do……….. 2022 r. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem niniejszego konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

_________________________________ 

(podpis osoby/osób udzielających zgody) 

 

 

 

 



 

 

Zał. 2                                  ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU/TWÓRCZOŚCI 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka na stronie internetowej w/w. 

placówki oświatowej. 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka w mediach 

społecznościowych w/w. placówki oświatowej. 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka na tablicach informacyjnych 

w/w. placówki oświatowej. 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na wykorzystanie twórczości dziecka przez w/w. placówkę 

oświatową. 

Zgoda dotyczy wizerunku dziecka (w formie fotografii cyfrowej, analogowej lub nagrania wideo), oraz 

jego twórczości, która została przekazana przez uczestnika. Dodatkowo wizerunkowi/twórczości może 

towarzyszyć imię i nazwisko dziecka, a także klasa i nazwa placówki oświatowej, do której uczęszcza. 

Uwagi ze strony osoby/osób wypełniających formularz: 

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

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

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

osoby/osób składających niniejszą zgodę na taką czynność, 

2) dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z treścią poniższego obowiązku informacyjnego. 

_________________________________ 

(podpis osoby/osób udzielających zgody) 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Administratorem danych osobowych przekazanych w treści formularza (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych RODO) jest w/w placówka oświatowa. Dane są wykorzystywane w celach wskazanych 

powyżej, na podstawie dobrowolnie udzielonej w imieniu 

dziecka zgody – do momentu cofnięcia tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie (odwołanie nie ma 

wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała). Dane mogą być 

przekazywane podmiotom współpracującym z placówką oświatową (np. firmie obsługującej stronę internetową 

placówki oświatowej). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – na zasadach 

określonych w RODO. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: 

zs21_iod@dbfopld.waw.pl.Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia 

grupowe, zdjęcia/nagrania z przyjęć, zdjęcia/nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub 

podstawowego elementu tego ujęcia), nie wymaga zgody (podstawa prawna: art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 


