
 

Regulamin Konkursu 

SPOT PROFILAKTYCZNY 

„Bądź fair - nie hejtuj” 
Regulamin konkursu 

I. Organizator  

❖ Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy 

  

II. Cele konkursu 

➢ Promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad równego traktowania, bez hejtu i mowy 

nienawiści;   

➢ Zwiększenie świadomości dzieci i  młodzieży  jak dużym problemem w ówczesnych 

czasach jest hejt;   

➢ Uświadamianie dzieci i  młodzieży, jak radzić sobie z problemem hejtu. 

 

III. Zasady konkursu  

 Udział w konkursie ma charakter profilaktyczno - edukacyjny i skierowany                         

jest do uczniów klas VII-VIII Szkół Podstawowych w Bydgoszczy i w powiecie oraz Szkół 

Średnich (klasy I-II Liceum i Technikum) w Bydgoszczy i w powiecie;   

 Uczestnicy konkursu nagrywają spot profilaktyczny „Bądź fair-nie hejtuj” w klasach                    

VII-VIII Szkół Podstawowych w Bydgoszczy i w powiecie oraz w klasach I-II Liceum                               

i Technikum w Bydgoszczy i w powiecie;  

 SPOT PROFILAKTYCZNY: nagranie o tematyce związanej z hejtem nie może przekraczać 

3 minut. 

Spot powinien być wykonany techniką cyfrową : za pomocą kamery cyfrowej lub telefonu 

komórkowego i zapisany w pliku AVI lub MP 4 na dowolnym nośniku cyfrowym – płyta 

CD, DVD, pamięć USB (pendrive). 

Konkurs ma charakter drużynowy (w składzie maksymalnie 3 osoby). 

 Muzyka, efekty dźwiękowe, grafiki i materiały video wykorzystane w spocie nie mogą     

naruszać praw autorskich osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane 

obciążają uczestników konkursu. 

 Kryteria oceny: zgodność z tematem, inwencja twórcza, realizacja pomysłu. 

 Nagranie na dowolnym nośniku cyfrowym należy podpisać : imiona i nazwiska 

uczestników realizujących nagranie oraz klasę i szkołę, którą reprezentuje uczeń              

lub uczennica oraz numer kontaktowy do szkoły.  

 Każda płyta CD, DVD lub pendrive z nagraniem spotu musi być podpisana, niepodpisane 

prace nie będą  zakwalifikowane do konkursu. 

 Prace bez wypełnionego załącznika nr 1 do powyższego Regulaminu przez rodziców              

lub prawnych opiekunów uczniów nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.  

 Każda drużynowa praca powinna zawierać tyle zgód RODO ilu jest uczestników                                

- załącznik nr 1 powinien być wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

(na końcu załącznika powinien podpisać się również uczestnik konkursu)   

 RODZIC/OPIEKUN PRAWNY DZIECKA  oświadcza, że: 

1. uczestnik ma pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu                                

oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału,                                                    

które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej; 

2. osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły 

zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku                     

w Internecie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy; 

3. uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z nagranego spotu 

profilaktycznego zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym szczególności za umieszczenie 

go na stronie Internetowej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy;   

 

 



   

 Przygotowane prace proszę przesyłać do 14 października 2022 roku  na adres : 

Wydział Prewencji KMP w Bydgoszczy  

ul. Chodkiewicza 32, 85-667 Bydgoszcz 

z dopiskiem konkurs „Bądź fair-nie hejtuj”; 

 Oceny przesłanych prac dokona jury powołane przez Komendę Miejską Policji                                 

w Bydgoszczy. 

  Werdykt i podział nagród wśród zwycięzców konkursu należy do jury i jest ostateczne. 

 Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi w dniu 19 października 2022 roku poprzez 

powiadomienie telefoniczne szkoły do której uczęszcza uczeń/uczennica.                               

Oficjalne wręczenie nagród nastąpi w dniu  25 października 2022 roku – o godzinie                     

i miejscu wręczenia nagród powiadomimy telefonicznie szkoły w dniu                                     

19 października 2022 r.   

 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania najlepszych zwycięskich prac                    

oraz upublicznienia danych wykonawców (imienia i nazwiska oraz szkoły jaką 

reprezentuje uczeń/uczennica w Internecie na stronie Komendy Miejskiej Policji                             

w Bydgoszczy).  

 Nadesłane nośniki, na których utrwalono nagrania spotów profilaktycznych zostaną 

zwrócone uczestnikom.   

 Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:  

 

nr 1- Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych w związku                    

z udziałem dziecka w Konkursie na wykonanie spotu profilaktycznego „Bądź fair-nie hejtuj” 

 


