
               WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W GDAŃSKU                     

 

REGULAMIN                         

Temat Konkursu filmowego 

 „Moja aktywność fizyczna #ZostańWdomu”  
dla dziewcząt i chłopców, uczniów województwa pomorskiego 

 
ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku                                               
ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk,  e-mail:  biuro@wszs.pomorze.pl 

 

CELE KONKURSU  

Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia, aktywizacja 

sportowa uczniów podczas zdalnej nauki w domu, rozwijanie kreatywności. A także 

zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych. 

CZAS TRWANIA KONKURSU 

ZBIERANIE PRAC przez WSZS w Gdańsku: do 10.12.2020r. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:  będzie opublikowane na stronie internetowej Wojewódzkiego Szkolnego 

Związku Sportowego w Gdańsku www.wszs.pomorze.pl  do dnia 15.12.2020r. 

NAGRODY 

Najlepsze filmiki zostaną opublikowane na stronie internetowej i Facebooku WSZS w Gdańsku.                       

6 najciekawszych opracowań wideo, które wyłoni Komisja konkursowa WSZS w Gdańsku, zostanie 

nagrodzonych. Nagrody będą do odebrania w Biurze WSZS lub przesłane na adres domowy laureata. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Propozycja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy 

swoje działania w nauce online nie „wiążą” tylko z komputerem, ale są również aktywni 

fizycznie. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nagranie krótkiego filmiku, którego długość ma 

trwać od 1min do 2minut, z aktywności fizycznej w warunkach domowych. Liczy się 

kreatywność ucznia, ciekawe pomysły ćwiczeń, zastosowanie niekonwencyjnego sprzętu. 

3. Przesłane filmiki  mogą być w rozszerzeniu: mpg, mov, avi, mp4. 

4. Konkurs przeprowadzany jest całkowicie online, zarówno zgłoszenia, jak i nadsyłanie prac na 

adres mailowy konkurssportowy@gmail.com,                                                                                                            

oraz ogłoszenie wyników na stronie www.wszs.pomorze.pl . 

5. Uczestnicy biorą udział w konkursie dobrowolnie. Rodzice uczniów niepełnoletnich 

oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału dziecka w 

http://www.wszs.pomorze.pl/


realizacji aktywności fizycznej podczas nagrania, zgadzają się na udział oraz zapewniają opiekę 

osoby pełnoletniej podczas wykonywania ćwiczeń w czasie nagrywania filmiku do konkursu. 

Uczniowie pełnoletni takie oświadczenie podpisują sami. 

6. Każdy uczeń może przesłać najwyżej 2 filmiki (w tym przypadku oceniany będzie 1, wybrany 

przez Komisję Konkursową). 

7. Przysłanie filmiku na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację na stronie 

Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku oraz  Facebooku WSZS w Gdańsku.  
 

8. Zgłoszenie uczestnika do konkursu powinno zawierać:  

-  scan wypełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA  (w załączeniu),  

-  filmik/filmiki, zawierające w opisie Imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkoły, do której   

   uczęszcza uczeń, wysłane na adres mailowy  konkurssportowy@gmail.com  

   do dnia 10.12.2020r.  

9. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 

dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11.  

10. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże 

stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych ucznia, w tym do ich udostępnienia przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w 

Gdańsku, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku 

utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i 

umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest 

wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i 

analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie 

fotografii lub zapisu video. 

12. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. Przesłanie zgłoszenia 

jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

13. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:   

Urszula Górska 601-348-843 / Joanna Wrońska 785-001-810 

Koszty organizacji konkursu pokrywa Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
 

Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów!!!! 



               WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W GDAŃSKU                     

                                                                                       Załącznik zgłoszenia do konkursu 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

konkursu „Moja aktywność fizyczna #ZostańWdomu” 

IMIĘ 
 
 

NAZWISKO 
 
 

SZKOŁA 
(pełna nazwa- Szkoła Podstawowa w ……..) 

 

ROK URODZENIA 
 

ADRES  
(na który przesłane zostaną ewentualne 

nagrody) 

 

Adres mailowy uczestnika 
 

TELEFON KONTAKTOWY 
 

IMIĘ I NAZWISKO  
OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

1. Ja, niżej podpisana/ny ……………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym 

……………………………………………………………………..… (imię i nazwisko ucznia), i wyrażam zgodę na jego 

udział w Konkursie „Moja aktywność fizyczna #ZostańWdomu”.   

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z założeniami i regulaminem konkursu.   

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka lub ucznia 

pełnoletniego przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku. Dane wykorzystywane będą 

wyłącznie w celu organizacji i właściwego przeprowadzenia konkursu „Moja aktywność fizyczna 

#ZostańWdomu”.  

4. Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. Dz.U.2019.1781 aktualnie obowiązujący o ochronie 

danych osobowych, przyjmuję do wiadomości że: - administratorem danych osobowych jest 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk. - 

dane przekazane w ramach przeprowadzenia konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w celach 

ewidencyjnych, kontaktowych, publikacji pracy na stronie www.wszs.pomorze.pl oraz w celu 

ogłoszenia wyniku konkursu. - mam prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych mojego 

dziecka i możliwość żądania uzupełnienie, uaktualnienia i sprostowania. - podanie danych jest 

dobrowolne, ale odmowa podania w/w danych jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w 

imprezie.  

 

………………………………………… ……………………………………………………………..…  
       MIEJSCOWOŚĆ- DATA                                                                          PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO        

                                                                                                                                                LUB PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 


