
NIKT NIE MOŻE BYĆ DYSKRYMINOWANY 
W ŻYCIU POLITYCZNYM, SPOŁECZNYM  

LUB GOSPODARCZYM Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY. 
 

                                                          KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, art. 32.2 
 
 

 
Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w  Łodzi ogłasza  

Wojewódzki Konkurs Filmowy pn.  

”Nie rozró żniam, nie odró żniam, nie segreguj ę, nie prze śladuj ę – TOLERUJĘ!”  

pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Wito lda Stępnia  

organizowany w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS 

 

CEL KONKURSU  

 

Celem konkursu jest: 

• rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej, zwalczanie stereotypów  

i uprzedzeń, reagowanie na agresję oraz przemoc, 

• zaangażowanie środowiska szkolnego w zakresie przeciwdziałania zjawiskom 

patologicznym oraz stworzenie skutecznych mechanizmów obronnych wobec tych 

zjawisk, 

• ograniczenie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, 

• wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież 

i skierowanych do grup rówieśniczych, 

• kształtowanie postaw twórczych wśród młodzieży, rozwijanie pasji, wymiana 

doświadczeń. 

 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

z terenu województwa łódzkiego. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają wydatków ponoszonych 

przez uczestników konkursu. 

3. Zadaniem uczestników Konkursu jest nakręcenie filmu o treści promującej tolerancję, 

negującej wszelkie przejawy dyskryminacji, trwającego nie dłużej niż 7 minut. 

4. Każdy film powinien posiadać czołówkę (tytuł i nazwiska twórców); należy również 

podać tytuły i nazwiska autorów fragmentów muzycznych wykorzystanych w filmie. 

5. Film powinien być zapisany w formacie mp4 na płycie CD/ DVD. 



6. Konkurs ma charakter grupowy. Praca konkursowa musi zostać stworzona przez zespół 

uczniów (minimum trzy osoby).  

7. Zespół uczniów może być autorem tylko jednego filmu. 

8. Szkoła może zgłosić maksymalnie dwa filmy.  

9. Wnioskodawcą zgłaszającym zespoły uczniów do Konkursu jest Dyrektor lub Zastępca 

Dyrektora szkoły gimnazjalnej bądź ponadgimnazjalnej z terenu województwa 

łódzkiego. 

10. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie: 

• karty zgłoszenia (Załącznik nr 1),  

• oświadczenia uczestnika (rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby 

niepełnoletniej) w sprawie uczestnictwa w konkursie (Załącznik nr 2),  

Załączniki są dostępne na stronie internetowej: www.rcpslodz.pl  

11. Prace konkursowe, w kopercie A4, muszą zawierać płytę z filmem, wraz z Załącznikami, 

o których mowa w punkcie 10 Regulaminu, należy przesłać pocztą, przesyłką kurierską 

bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu organizatora:  

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi  

ul. Snycerska 8, 91-302 Łód ź 

z dopiskiem na kopercie Wojewódzki Konkurs Filmowy  

pn. ”Nie rozróżniam, nie odróżniam, nie segreguję, nie prześladuję – TOLERUJĘ!” 

 

12. Ostateczny termin dostarczenia prac konkursowyc h upływa 15.11.2017 roku.  

 O przyjęciu pracy konkursowej z Załącznikami decyduje data wpływu do siedziby 

Organizatora, a nie data stempla pocztowego bądź data nadania przesyłki. Prace 

dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

13. Do oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, 

składającą się z przedstawicieli: 

• Samorządu Województwa Łódzkiego, 

• Wojewódzkiego Zespołu do spraw Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania 

Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa łódzkiego, 

• Instytucji Kultury. 

14. Ocena prac zgłoszonych do Konkursu będzie obejmować:  

• walory profilaktyczne i wychowawcze,  

• realizację celów Konkursu, 

• ogólne wrażenie artystyczne (charakteryzacja, scenografia, kostiumy itp.), grę 

aktorską, zdjęcia i montaż, trafność doboru dźwięków (muzyka, efekty dźwiękowe), 

pomysłowość. 

15.  Komisja wyłoni 6 najlepszych filmów, przyznając I, II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia: 



• 1 wyróżnienie za walory profilaktyczne, 

• 1 wyróżnienie za walory artystyczne, 

• 1 wyróżnienie za walory wychowawcze. 

16. Decyzja Komisji jest ostateczna. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

17. Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas 

Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS w dniu 01.12.2017 r. Informacja  

o miejscu, w którym odbędzie się rozstrzygnięcie Konkursu, zostanie przekazana drogą 

elektroniczną osobom wskazanym do kontaktu w karcie zgłoszenia (Załącznik nr 1). 

18. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własna 

uczniów, która nie brała udziału w żadnych konkursach. 

19. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone filmy wykonane na odpłatne zlecenie, 

lub realizowane przez podmioty zawodowo świadczące usługi w zakresie montażu, 

produkcji filmów itp. 

20. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Konkursu nie mogą być w żaden sposób  

ograniczone, nie mogą też naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.  

21. Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku 

zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej zgłoszonego filmu. 

Konsekwencje wynikające z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich 

ponoszą wyłącznie uczestnicy Konkursu. 

22. Płyty z filmami zgłoszonymi do Konkursu przechodzą na własność Organizatorów, 

pozostając w archiwum. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

23. Płyty mogą zawierać dodatkowe materiały np. zdjęcia z planu filmowego, rozmowy  

z twórcami projektu oraz osobami zaangażowanymi w powstanie projektu, które mogą 

zostać wykorzystane przez Organizatorów. 

24. Zgłoszenie filmu w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem upoważnienia 

organizatorowi do wykorzystania filmu w ramach swojej działalności, na wszelkich 

możliwych polach eksploatacji. 

25. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone filmy naruszające godność ludzką, zawierające 

treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, narodowość, 

raniące przekonania religijne i polityczne, zagrażające fizycznemu, psychicznemu  

i moralnemu rozwojowi osób małoletnich. 

26. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku, gdy 

zgłoszone prace nie spełnią warunków regulaminu lub ilość zgłoszeń konkursowych nie 

przekroczy 7. 

27. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 

uczestników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych osobowych 



zebranych podczas niniejszego Konkursu jest, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych, Organizator. 

28. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.rcpslodz.pl   

29. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, 

a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora. 

30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu. 

31. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie bez 

podania przyczyny. 

32. O kwestiach nie przewidzianych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 


