
Regulamin konkursu na materiał filmowy zachęcający do szczepienia  

i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu na materiał filmowy zachęcający do szczepienia  

i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19 zwanego dalej „Konkursem” jest 

Wojewoda Podkarpacki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (zwany dalej Organizatorem). 

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu na 

materiał filmowy zachęcający do szczepień i informujący o korzyściach szczepienia przeciw 

COVID – 19. 

3.  Środki finansowe przeznaczone na realizację Konkursu pochodzą z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa 

podkarpackiego zwanych dalej „Uczestnikiem”. 

5. Uczestnicy łączą się w dwuosobowe zespoły (zwanych dalej „Zespołem”) i tylko w takiej 

formie mogą przystąpić do  Konkursu. 

6. W Konkursie oceniane będą materiały filmowe, zwane dalej „Filmami”, których motywem 

przewodnim będzie zachęcanie do szczepień oraz informowanie o korzyściach szczepienia 

przeciw COVID-19.  

7. Konkurs jest dwuetapowy: 

 I etap: Zespół przesyła na e-mail szczepimysie@rzeszow.uw.gov.pl link do materiału 

filmowego przekazanego za pośrednictwem usługi internetowej pozwalającej na 

przechowywanie danych w ramach internetowej przestrzeni dyskowej (np. WeTransfer) lub 

plik z filmem. Komisja dokona wstępnej selekcji filmów na podstawie podanych w niniejszym 

regulaminie zasad punktacji. Do II etapu Konkursu zakwalifikuje się nie więcej niż 30 filmów. 

Na tym etapie Konkursu wyłonieni Uczestnicy (każdy z dwuosobowego zespołu) zostaną 

poproszeni o udostępnienie własnych materiałów filmowych, które zostaną opublikowane 

przez dedykowany Konkursowi profil - #szczepimysiekonkurspodkarpackie na platformie 

społecznościowej Tik Tok. 

 II etap: dotyczyć będzie zbierania polubień w terminie od 13 grudnia br. od godz. 12:00 do 19 
grudnia br. do godz. 12.00.  Zwycięzcami konkursu zostanie Zespół, który wspólnie uzbiera 
największą liczbę polubień pod udostępnionymi przez siebie filmami. 

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby 

współpracujące na jakiejkolwiek podstawie przy organizacji Konkursu, jak również członkowie 

najbliższej rodziny ww. pracowników i współpracowników. Przez członków najbliższej rodziny 

rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci. 

CELE KONKURSU 

1. Głównym celem Konkursu jest informowanie o korzyściach szczepienia przeciw COVID-19 

oraz zachęcanie do szczepień młodzieży województwa podkarpackiego. 

2. Cele szczegółowe: 

a) zachęcenie do szczepień przeciwko COVID -19 poprzez wykonanie prac mających na celu 

kreowanie w powszechnej świadomości pozytywnego odbioru akcji; 



b) upowszechnianie obiektywnych informacji o szczepieniach wynikających z badań 

medycznych oraz wskazanie korzyści płynących ze szczepień; 

c) rozwijanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych poprzez 

uświadomienie, że szczepienia są procedurą bezpieczną; 

d) wzmocnienie ogólnopolskiej kampanii #SzczepimySię. 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych (pełnoletnich i małoletnich). 

2. Osoby małoletnie i ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie 
za zgodą swojego rodzica, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

3. Uczestnik zgłasza udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego – 

załącznik nr 1. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie podpisanego oświadczenia uczestnika/rodzica, 

opiekuna prawnego -załącznik nr 2. Filmy przesłane bez podpisanego oświadczenia nie będą 

brały udziału w Konkursie. Oryginał podpisanego oświadczenia oraz formularza 

zgłoszeniowego należy przesłać na adres Organizatora: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w 

Rzeszowie, Biuro Wojewody, ul. Grunwaldzka 15, 35-359 Rzeszów, z dopiskiem 

#szczepimysiekonkurspodkarpackie, lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Podkarpackiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 (pokój 27). 

 

WYMOGI KONKURSOWE 

1. Nagrany Film powinien zachęcać do korzystania ze szczepień lub pokazywać korzyści ze 

szczepienia.  

2. Film do etapu II Konkursu musi być umieszczony przez uczestników (obydwie osoby z 

Zespołu) na platformie społecznościowej Tik Tok i oznaczony: #SzczepimySię i 

#szczepimysiekonkurspodkarpackie.  

3. Film musi znajdywać się na platformie społecznościowej Uczestników do zakończenia 

Konkursu.  

4. W Filmie nie można używać słów powszechnie uważanych za wulgarne, naruszać praw 

osób trzecich ani stosować odniesień politycznych.  

5. W Konkursie wezmą udział tylko te Filmy, które zostaną doręczone pod wskazany w 

Regulaminie adres e-mail i umieszczone najpóźniej w chwili przesłania na portalu 

społecznościowym wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

6. Filmy Konkursowe muszą mieć charakter oryginalny i nie mogą być wcześniej nigdzie 

publikowane.  

7. Film zgłoszony do Konkursu musi spełniać następujące wymagania techniczne:  

- Długość: od 15 sekund do max 3 minut; 

- Typ pliku: MP4, MOV, itp.;  

- Współczynnik proporcji: preferowana 4:5 w rozdzielczości min. 1200x1500 px lub 9:16 w 

rozdzielczości 1080x1920;  

- Napisy do filmu: Opcjonalne;  

- Dźwięk filmu: Opcjonalny. 



8. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu przesyłanie na Konkurs Filmów 

zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści 

pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, propagujące piractwo fonograficzne, 

komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkie inne, 

podobne w treści i działaniu materiały.  

9. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w Filmie nie mogą naruszać praw osób trzecich, 

a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu; w przypadku 

wykorzystania muzyki lub efektów dźwiękowych w materiale należy:  

a) w przypadku wykorzystania muzyki komercyjnej dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty 

licencyjnej;  

b) w przypadku wykorzystania muzyki udostępnionej bezpłatnie dołączyć informacje o 

licencji, na której utwór został udostępniony, wraz z dokładnym linkiem do danego utworu i 

jego licencji lub zgodę twórcy;  

c) każdorazowo umieścić w napisach końcowych autora muzyki i spełnić wszystkie warunki 

wykorzystanej licencji, np. dla licencji Creative Commons: <Muzyka: twórca – „tytuł utworu” 

wykorzystano na licencji Creative Commons>. 

10. Grafiki i materiały video wykorzystane w Filmie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a 

ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu; w przypadku 

wykorzystania grafiki i materiałów video w materiale należy: 

a) w przypadku wykorzystania grafiki lub video komercyjnych dołączyć potwierdzenie 

uiszczenia opłaty licencyjnej; 

b) w przypadku wykorzystania grafiki lub video udostępnionego bezpłatnie dołączyć 

informację o licencji, na której utwór został udostępniony, wraz z dokładnym linkiem do 

danego utworu i jego licencji lub zgodę twórcy; 

c) za grafiki i materiały video uznaje się: fragmenty programów telewizyjnych, filmów, gier, 

teledysków, logotypy, animacje, zdjęcia itp. 

11. Filmy zawierające elementy nie spełniające warunków wymienionych w ust. 9 i 10 nie 

zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 

12. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu Filmu do Konkursu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych Filmów na własnej stronie 

internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora, a także na innych stronach 

internetowych. 

14. Organizator zapewnia prawidłową i terminową realizację Konkursu, o ile nie przeszkodzą 

temu czynniki niezależne od woli i możliwości Organizatora. 

 

 
ZGŁOSZENIA 
 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi: 

a) stworzyć Film, który będzie spełniał warunki zapisane w rozdziale „Wymogi konkursowe”; 

b) w II etapie Konkursu wyłonione przez Komisję Konkursową filmiki udostępnić na swoim 

profilu na platformie społecznościowej Tik Tok i oznaczyć #SzczepimySię i 

#szczepimysiekonkurspodkarpackie;  

c) przesłać Film lub link na adres e-mail: szczepimysie@rzeszow.uw.gov.pl; 

d) mail powinien mieć w tytule imiona i nazwiska Uczestników. 

2. Zgłoszenia Konkursowe w I etapie będą przyjmowane do 5 grudnia 2021 r. 



3. II etap Konkursu, czyli zbieranie polubień trwać będzie w dn. 13-19 grudnia 2021 r. 

3. Wyniki konkursu ogłoszone będą do 31 grudnia 2021 r. 

KOMISJA KONKURSOWA 

Do I etapu: 

1. Zgłoszenia Konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną przez 

Organizatora. 

2. Każdy Film zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie. 

3. Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie prac nadesłanych w ramach Konkursu wezmą 

pod uwagę następujące kryteria: 

• zgodność Filmu z tematyką Konkursu : 10 punktów; 

• pomysłowość i oryginalność Filmu: 10 punktów; 

• wartość merytoryczną: 10 punktów; 

• wartość artystyczną pracy: 10 punktów; 

• wartość techniczną pracy: 10 punktów; 

4. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 50 punktów. 

Do II etapu: 

 Komisja Konkursowa policzy liczbę polubień i na tej podstawie wytypuje zwycięzców 

Konkursu. 

NAGRODY 

1. Organizator w Konkursie przewidział nagrody rzeczowe: 

• zespół dwuosobowy, który zajmie I miejsce otrzyma nagrodę główną 2x laptopy, 

• zespół dwuosobowy, który zajmie II miejsce otrzyma nagrodę 2x tablety, 

• zespół dwuosobowy, który zajmie III miejsce otrzyma nagrodę 2x aparaty fotograficzne. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Filmy przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane Uczestnikom. 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

3. Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO 

poprzez załączenie do regulaminu klauzuli informacyjnej – załącznik nr 3. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

 

Formularz zgłoszenia do konkursu na materiał filmowy zachęcający do szczepienia  

i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19 

 

 

 

 

 

Szkoła ponadpodstawowa (nazwa, adres oraz powiat):……………………………………………… 

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

Opiekun zespołu ze strony szkoły (imię i nazwisko nauczyciela): ........................................... 

 

 

 

Pierwsza osoba z zespołu: 

 

1. imię i nazwisko uczestnika konkursu:.............................................................................. 

2. adres uczestnika:………………………………………………………………………………………………………… 

3. telefon kontaktowy, adres e-mail:…..……………..…………………………………………………………… 

4. imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:……………………………………………………………… 

    
 
 

Druga osoba z zespołu: 

 

 

1. imię i nazwisko uczestnika konkursu:.............................................................................. 

2. adres uczestnika:………………………………………………………………………………………………………… 

3. telefon kontaktowy, adres e-mail:…..……………..…………………………………………………………… 

4. imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

Oświadczenie uczestnika konkursu/rodzica, opiekuna prawnego 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

□*  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego 
dziecka** ………………………………………………………..……. w celu organizacji konkursu     

                                             (imię i nazwisko dziecka) 

na materiał filmowy zachęcający do szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw 

COVID-19. 

Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 

 

□* 2. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska/ imienia i nazwiska mojego dziecka** 

…………………………………………………….………………..……. w materiałach promocyjnych,  

(imię i nazwisko dziecka) 
lokalnej prasie, mediach i portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej (www. 

rzeszow.uw.gov.pl) organizatora konkursu na materiał filmowy zachęcający do szczepienia 

i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19. 

Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 

□* 3. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka** 

…………………………………………………….………………..……. w materiałach promocyjnych i  

(imię i nazwisko dziecka) 
na stronie internetowej www. rzeszow.uw.gov.pl organizatora konkursu na materiał filmowy 

zachęcający do szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19. 

Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 

 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu. 

 

5. Oświadczam, że praca konkursowa została wykonana samodzielnie, nie była nigdzie 

wcześniej publikowana, ani przedstawiana na innych konkursach oraz, że nie narusza praw 

osób czy podmiotów trzecich. 

 

6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy 

konkursowej, w zakresie określonym w Regulaminie materiał filmowy zachęcający do 

szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19. 

7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

 
 
………………….            

 
 
……………………………………………………………. 

data podpis pełnoletniego uczestnika  
lub rodzica, opiekuna uczestnika, 
przedstawiciela ustawowego  

 
   *  - zaznaczyć 
**  - niepotrzebne skreślić 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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) (dalej: RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, 

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu organizacji konkursu na materiał filmowy 

zachęcający do szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19 na 

podstawie udzielonej przez uczestników konkursu zgody,  w związku z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

4. Odbiorcami danych osobowych będą: 

1) osoby, które zapoznają się z informacją na temat zwycięzców konkursu 

rozpowszechnianej w przestrzeni publicznej przy pomocy ogólnodostępnych mediów 

(strona internetowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz 

aplikacja internetowa Tik-Tok i profil na portalu społecznościowym Facebook); 

2) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

lub zawartych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie umów (np. na 

świadczenie usług serwisu i utrzymania systemów teleinformatycznych, w tym stron 

internetowych oraz poczty elektronicznej, wykorzystywanych  przy przetwarzaniu 

danych osobowych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie).  

5. Dane osobowe będą przetwarzane wieczyście.1   

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

2) żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych na podstawie art. 16 RODO, 

jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,  

3) żądania usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, w myśl 

obowiązujących przepisów, 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;  

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.      

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani procesie profilowania. 

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy pytań w zakresie przetwarzania danych 

osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych, 

                                                           
1 Dokumentacja kategorii "A" jest wytwarzana w jednostkach organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym, 

tj. w takich, dla których właściwe miejscowo archiwum państwowe wydało odpowiednią decyzję 

w przedmiotowej sprawie. Dokumentację kategorii "A", zwana materiałami archiwalnymi przechowuje się 

w archiwum zakładowym przez 25 lat, a następnie przekazuje się ją do właściwego archiwum państwowego. Po 

przejęciu przez archiwum państwowe dokumentacja jest opracowywana, tj. sporządzany jest dla niej wstęp do 

inwentarza, inwentarz oraz pomoce naukowe. Następnie dokumentację przechowuje się wieczyście, na bieżąco 

konserwuje oraz udostępnia zainteresowanym. 



może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w PUW 

w Rzeszowie:  

 listownie na adres PUW w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, 

 elektronicznie: na adres e-mail rodo@rzeszow.uw.gov.pl lub za pośrednictwem 

Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu:  

/PUWRzeszow/SkrytkaESP 

/PUWRzeszow/skrytka. 
 

 

 

mailto:rodo@rzeszow.uw.gov.pl

