
ORGANIZATOR: Straż Miejska w Kielcach

ADRESACI: uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII szkół  podstawowych z terenu Kielc 

CELE: 
- wzmacnianie postawy troski o przyrodę,
- utrwalanie postaw proekologicznych,
- kształtowanie odpowiedzialności za losy Ziemi, 
- nauka poprzez zabawę. 

ZASADY:
Uczniowie  indywidualnie lub grupowo (max. 3 osoby) kręcą film o czasie nieprzekraczającym 3 minuty w podziale na grupy:
KATEGORIA I: klasy IV-VI
KATEGORIA II: klasy VII-VIII

ZADANIE KONKURSOWE:
1. KATEGORIA I: wykonanie filmiku promującego dbanie o czystość
śmieci zalegającymi na terenach zielonych miasta Kielce. Wykonanie
czas trwania nie przekraczający 3 minuty.
2. KATEGORIA II: wykonanie filmiku promującego Kielce,
z uwzględnieniem Strażnika Miejskiego i jego roli dla zachowania
sprzętem, format: mp4, program dowolny, czas trwania nie przekraczający

WARUNKI UDZIAŁU:
1. Przygotowane filmy muszą być dziełami autorskimi, nie mogącymi
2. Filmy muszą nosić wymiar edukacyjny i nie mogą być nigdzie
3. Filmy dostarczyć należy na nośniku CD OSOBIŚCIE do siedziby
należy przesłać na adres e-mail Organizatora:patrol.szkolny@strazmiejska

4. Do dostarczanej pracy konkursowej należy dołączyć:
a) Oryginał załącznika w postaci KARTY RODO podpisanej

każdego uczestnika w przypadku pracy grupowej.
b) Kartę zgłoszeniową, wypełnioną zgodnie z instrukcją na dokumencie

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
- planowane na miesiąc grudzień 2021
- forma wręczania nagród uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej/

nie odebrane w dzień Finału i do 3 dni roboczych po jego zakończeniu,
- o wszelkich decyzjach/ ewentualnych zmianach w tym zakresie

stronę internetową Organizatora, korespondencję do placówek

OCENA PRAC:
- dokona jej Jury powołane przez Organizatora
- z obrad Komisji sporządzony zostanie Protokół, podpisany
- od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie, decyzje Jury
- Jury spośród nadesłanych propozycji filmowych wyłoni

materiału filmowego, zostaną przyznane: miejsca I-III, wyróżnienia,

POZOSTAŁE:
1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora,

publikowania: przy eksponowanych pracach będą umieszczone
2. Autorzy przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego
3. Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik z Patrol
41 348-29-22/664-366-961 lub pod adresem e-mail: patrol.szkolny@strazmiejska

VIII szkół  podstawowych z terenu Kielc - w podziale na II kategorie konkursowe

kręcą film o czasie nieprzekraczającym 3 minuty w podziale na grupy:

czystość lasów, parków, promującego walkę z dzikimi wysypiskami
Wykonanie filmu dowolnym sprzętem, format: mp4, program dowolny,

jako miasto proekologiczne i walczące o czystość i porządek,
zachowania ładu i czystości w mieście. Wykonanie filmu dowolnym
przekraczający 3 minuty.

mogącymi naruszać praw osób trzecich, w tym praw majątkowych.
nigdzie dotychczas publikowane.

siedziby Organizatora do dnia 8 listopada 2021r. Dodatkowo film
szkolny@strazmiejska.kielce.pl we wskazanym terminie.

podpisanej przez Opiekuna (wiek poniżej 16r.ż) odrębnie podpisanej dla

dokumencie.

epidemiologicznej/ w przypadku stacjonarnej gali finałowej nagrody
zakończeniu, przechodzą na własność Organizatora
zakresie powiadomieni zostaną uczestnicy drogą mailową, poprzez

placówek oświatowych.

podpisany przez wszystkich członków Jury
Jury są niepodważalne

wyłoni zwycięzców, którym w zależności od jakości nadesłanego
wyróżnienia, walory artystyczne

Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich dowolnego, bezpłatnego
umieszczone dane osobowe autora/autorów.

wykorzystania swoich prac w celach promocyjnych/edukacyjnych.
Patrol Szkolny SM w Kielcach pod numerami telefonów:
szkolny@strazmiejska.kielce.pl.
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DANE OSOBOWE
1.W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
uprzejmie informujemy, iż:
•Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji
STRAŻNIKIEM PRZYRODY”. Podanie danych osobowych ma
•Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska Kielce,
• W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem
marcin.slon@strazmiejska.kielce.pl.
•przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny
przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie
•Organizator oświadcza, iż dane uczestników nie będą przetwarzane
profilowaniu.
•Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo
prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej akcji, lub
w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej
•w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu
przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
•Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie Oryginału
(załącznik nr 2) do siedziby Organizatora.

- ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FILMOWYM  STRAŻY 

STRAŻ MIEJSKA W 
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3 B                                                                                                 

PATROL SZKOLNY: (41) 348
patrol.szkolny@strazmiejska.kielce

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

i przeprowadzenia konkursu fotograficznego pt. „Jestem

ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w akcji.
Kielce, Ogrodowa 3 B, 25-024 Kielce.

przetwarzania swoich danych osobowych można skontaktować się z
Panem Marcinem Słoniem pisząc na adres e-mail

niezbędny do realizacji akcji. Uczestnikom, którzy podali dane osobowe
sprostowania, kopii, usunięcia oraz przenoszenia danych, ograniczenie
momencie.

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane

każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy
lub bezterminowo

archiwalnej A,
przetwarzaniu danych osobowych uczestnika przez Administratora,

danych osobowych

Oryginału wypełnionej zgody przetwarzania danych osobowych

KONKURSIE FILMOWYM  STRAŻY MIEJSKIEJ W KIELCACH -
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STRAŻ MIEJSKA W KIELCACH                                                                                                                    
024 Kielce, ul. Ogrodowa 3 B                                                                                                 

PATROL SZKOLNY: (41) 348-29-22 
patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl.


