
 
 

 
REGULAMIN KONKURSU NA FILM UKAZUJĄCY DZIAŁANIA 

W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

 W PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

W RAMACH VI EDYCJI PROJEKTU „CZYSTA MAŁOPOLSKA” 

 
ZASADY OGÓLNE 

 

§ 1 

Konkurs organizowany jest przez Małopolski Kurator Oświaty. Partnerem jest Małopolski 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

 

§ 2 

1. Konkurs na etapie rejonowym przeprowadzają Komisje Rejonowe, z kolei na etapie 

wojewódzkim – Wojewódzka Komisja Konkursowa. 

2. Siedzibą Komisji Wojewódzkiej jest Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, 

ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice. 

3. Konkurs realizowany jest w ramach VII edycji Projektu „Czysta Małopolska”. 

 

§ 3 

Cele konkursu: 

1) Upowszechnienie wiedzy o zdrowym stylu życia, racjonalnym odżywianiu 

i aktywności fizycznej wśród dzieci przedszkolnych i uczniów. 

2) Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. 

3) Wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie. 

4) Poszerzenie zainteresowań problematyką zdrowego stylu życia, odżywiania 

i aktywności fizycznej. 

5) Upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie problematyki zdrowego stylu życia, 

żywienia i aktywności fizycznej. 

§ 4 

1. Przedmiotem konkursu jest film ukazujący działania w zakresie promocji zdrowego 

stylu życia w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2019/2020.  

2. Konkurs skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu województwa 

małopolskiego, które w roku szkolnym 2019/2020 realizowały działania w  ramach 

VII edycji projektu „Czysta Małopolska”. 

3. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: 



1) przedszkola; 

2) klas I-IV szkoły podstawowe; 

3) klas V-VIII szkoły podstawowe. 

4. W konkursie przewidziane są dwa etapy: 

1) etap rejonowy – przeprowadzany w każdej Delegaturze Kuratorium Oświaty,               

w którym wyłonione zostaną po trzy najlepsze prace z każdej kategorii (finaliści 

konkursu); 

2) etap wojewódzki – w którym spośród finalistów etapu regionalnego w każdej 

kategorii wyłonione zostaną 3 najlepsze prace w Województwie Małopolskim 

(laureaci konkursu). 

 

§ 5 

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane 

przez stronę internetową Kuratorium Oświaty w Krakowie: www.kuratorium.krakow.pl 

 

PRZEBIEG KONKURSU 

 

§ 6 

1. Udział w konkursie polega na przedstawieniu zrealizowanych przez przedszkole lub 

szkołę działań w zakresie promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. 

2. Przedszkole lub szkoła przygotowuje 5-7 minutowy film w formacie avi ukazujący 

podjęte działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia w roku szkolnym 

2019/2020. 

3. Praca nadesłana musi być przygotowana specjalnie na Konkurs i rozpowszechniona 

w środowisku lokalnym. 

4. Film należy zaopatrzyć adnotacją zawierającą: tytuł, nazwę szkoły oraz sposób 

upowszechnienia w środowisku lokalnym. 

5. Do płyty z filmem należy dołączyć w formie papierowej:  

1) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu); 

2) oświadczenie rodziców na wykorzystanie wizerunku ich dzieci w filmie i na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz przy prezentowaniu 

i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych w  obrębie organizowanego konkursu 

na film ukazujący działania w zakresie promocji zdrowego żywienia i aktywności 

fizycznej w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2019/2020 w ramach VII edycji 

projektu „Czysta Małopolska” (załącznik nr 2 do regulaminu); 

3) oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 3 do 

regulaminu). 

 

§ 7 

1. Filmy należy przesyłać do 30 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu) do komisji 

rejonowej z siedzibą w Delegaturze Kuratorium Oświaty, właściwej danemu 

przedszkolu lub szkole, z dopiskiem „Czysta Małopolska - konkurs na film”. 

http://www.kuratorium.krakow.pl/


2. Komisja rejonowa ocenia przesłane filmy i wyłania trzy najlepsze, z każdej kategorii, 

które uzyskały największą liczbę punktów. Wyłonione przedszkola i szkoły uzyskują 

miano finalisty. 

3. Prace finalistów wraz z protokołem, komisja rejonowa przekazuje w terminie 

do  15 maja 2020 r. do komisji wojewódzkiej na adres: Delegatura Kuratorium 

Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice. 

4. Komisja wojewódzka ocenia przesłane filmy do 31 maja 2020 r., wyłaniając w każdej 

kategorii 3 laureatów, których prace uzyskały największą liczbę punktów. 

5. Komisje rejonowe powołuje Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego  

w Krakowie oraz Dyrektorzy Delegatur.  

6. Komisję wojewódzką powołuje Małopolski Kurator Oświaty. 

7. Komisja wojewódzka ogłasza listę finalistów i laureatów na stronie internetowej 

www.kuratorium.krakow.pl . 

8. Finaliści rejonowi otrzymają dyplomy, a laureaci wojewódzcy – dyplomy i nagrody.   

9. Rozstrzygnięcia rejonowej i wojewódzkiej komisji konkursowej są ostateczne. Nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

10. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas uroczystości podsumowania VII edycji 

projektu „Czysta Małopolska”.  

§ 8 

Przesłane filmy z podjętych przez szkołę działań będą oceniane według następujących 

kryteriów: 

1) kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału (0 – 10 pkt.); 

2) różnorodność pomysłów (0 – 5 pkt.); 

3) poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w filmie informacji (0 – 3 

pkt.); 

4) przejrzysty i uporządkowany układ filmu (0 – 3 pkt.); 

5) walory edukacyjne i popularyzacyjne pracy konkursowej (0 - 3 pkt.). 

 

§ 9 

1. Filmy z podjętych przez przedszkola i szkoły działań nie będą zwracane autorom. 

2. Najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty  

w Krakowie. 

3. Kuratorium Oświaty zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu  

do celów edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach lub  

w całości - z zachowaniem praw autorskich. 

 

§ 10 

Szczegółowych informacji w zakresie konkursu udziela: 

Barbara Gancarczyk – starszy  wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura 

w Wadowicach tel.: 33 873 13 24, e-mail: barbara.gancarczyk@kuratorium.krakow.pl 

 

 

 

 

http://www.kuratorium.krakow.pl/
mailto:barbara.gancarczyk@kuratorium.krakow.pl


Załącznik nr 1 do regulaminu 

film ukazujący działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia  

w przedszkolu lub szkole podstawowej 

w roku szkolnym 2019/2020 

w ramach VII edycji projektu „Czysta Małopolska” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURS NA FILM UKAZUJACY DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI 

ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 

2019/2020 W RAMACH VII EDYCJI PROJEKTU „CZYSTA MAŁOPOLSKA” 

 

Tytuł filmu 

 

 

 

Nazwa przedszkola/szkoły 

 

 

 

Adres przedszkola/szkoły 

 

 

 

Adres e-mailowy przedszkola/szkoły 

Telefon przedszkola/szkoły 

 

 

 

Imię i nazwisko Dyrektora przedszkola/szkoły 

 

 

 

Sposób upowszechnienia i odbiorcy filmu 

 

 

 

Zgoda autora na bezpłatne wykorzystanie pracy 

w druku, publikacji internetowej, 

wyeksponowania w innych miejscach w celu 

prezentacji wyników konkursu 

 

 

 

 

 

 

…………………….………….. 

Pieczęć i podpis 

Dyrektora przedszkola/szkoły 

 



 

Załącznik nr 2 do regulaminu 

konkursu na film ukazujący  

działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia 

w przedszkolu lub szkole podstawowej 

 w roku szkolnym 2019/2020 

w ramach VII edycji projektu „Czysta Małopolska” 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………...………………………....………………….., 

(imię i nazwisko rodzica) 

 

zamieszkały/a ………………..………………………………..……….………………………… 

(adres)  
 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 2016 r.) 

 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego  

  

dziecka    .......................................……………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

ucznia ........................................................................................................................................ 

(nazwa przedszkola/szkoły)  

 

do celów związanych z udziałem przedszkola/szkoły w VII edycji Konkursu dla konkursu na 

film ukazujący działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia w przedszkolu lub szkole 

podstawowej  w ramach VII edycji projektu „Czysta Małopolska” w roku szkolnym 

2019/2020. 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis  

 

  

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam1 się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis  

 



Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu na film ukazujący działania 

w zakresie promocji zdrowego stylu życia  

w przedszkolu lub szkole podstawowej 

w ramach VII edycji projektu „Czysta Małopolska” 

w roku szkolnym 2019/2020 

 
Oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną 

Ja, niżej podpisany/a …………………, zamieszkały/a ……………………………….……………. 
(imię i nazwisko)      (adres) 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam1 się z treścią klauzuli 

informacyjnej, w tym z przysługującym prawem do sprostowania moich/mojego syna/córki1 

danych, prawem do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawie do sprzeciwu 

przetwarzania danych opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym 

profilowania, oraz prawie wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że 

podanie tych danych było dobrowolne. 

…………………….…………………………………………….. 
(data, miejsce i podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 niepotrzebne skreślić. 


