
 

 
 

Jędrzejów – inspirujące miejsce dla książki 
 

W związku z obchodzoną w tym roku 750. rocznicą nadania praw miejskich 

naszemu miastu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 

Filia w Jędrzejowie zaprasza do udziału w konkursie filmowym 

 

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO  

Jędrzejów – inspirujące miejsce dla książki 
 

 Nazwa konkursu 

Jędrzejów – inspirujące miejsce dla książki 

 

Organizator i czas trwania konkursu 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Jędrzejowie 

ul. 11 Listopada 37, 28-300 Jędrzejów, tel. 413863735 

Osoba odpowiedzialna: Agata Jaczyńska – nauczyciel bibliotekarz PBW            

w Kielcach Filia w Jędrzejowie 

Czas trwania konkursu:  10 marca - 12 kwietnia 2021r.  

 Cele konkursu  

- poszerzenie świadomości  lokalnej wśród młodzieży, 

- popularyzowanie wiadomości o historii miasta i promowanie kultury małej 

ojczyzny, 

- kultywowanie tradycji patriotycznych,  

- rozwijanie kreatywności,  

- rozwijanie zainteresować nowoczesnymi technologiami, 

- promowanie czytelnictwa.  

 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z całego Powiatu Jędrzejowskiego  

w dwóch kategoriach:  

- szkoły podstawowe - klasy 4-8 

- szkoły ponadpodstawowe. 



2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem 

Konkursu, złożenie Karty zgłoszeniowej (Załącznik nr1) i podpisanie 

Oświadczenia (Załącznik nr2). W przypadku osób niepełnoletnich Oświadczenie 

podpisują rodzice bądź opiekunowie prawni. 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

 
Zadanie konkursowe 

1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego autorskiego filmu – do 

30 sekund w formacie mp.4, który interpretowałby hasło przewodnie 

Jędrzejów – inspirujące miejsce dla książki.  Głównym celem konkursu  jest 

ukazanie pięknych, ciekawych miejsc naszego miasta, które w interesujący 

sposób wiązałyby się z promocją czytelnictwa. 

 Technika realizacji filmu jest dowolna.  

2. Nadesłane filmy muszą być autorskie, nie dopuszcza się możliwości 

kopiowania zrealizowanych już projektów. Nie będą brane pod uwagę także 

filmy z udziałem osób przypadkowych, które nie wyraziły zgody na publikację 

swojego wizerunku. 

3. Filmik, wraz z Kartą zgłoszeniową oraz podpisanym Oświadczeniem, należy 

przesłać na adres mailowy biblioteki  jedrzejow@pbw.kielce.pl                          

w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2021 roku. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Nadesłane prace konkursowe zostaną ocenione przez powołaną komisję.  

2. Członkowie Jury wyłonią laureatów w dwóch kategoriach: szkoły 

podstawowe ( kl. 4-8) oraz szkoły ponadpodstawowe. 

Decyzja komisji jest ostateczna, nie przewiduje się możliwości składania 

odwołań. 

3. Po zakończeniu konkursu nagrodzone filmy zostaną opublikowane na 

Facebooku Biblioteki Pedagogicznej w Jędrzejowie. 

4. Wszyscy Uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani pamiątkowymi 

dyplomami, a laureaci nagrodzeni.  

5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na Facebooku 

Biblioteki Pedagogicznej w Jędrzejowie, a zwycięzcy niezwłocznie 

powiadomieni o wynikach postępowania konkursowego. 

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Jury 

konkursowe. 

 

 

Wykaż się kreatywnością - nakręć krótki film!  

Pokaż piękno naszej małej ojczyzny i promuj czytelnictwo! 

 

 

 

mailto:jedrzejow@pbw.kielce.pl


 
Załącznik nr 1                                                                                               ………………………………………. 

                                                                                                                                   (miejscowość, data) 

 

 

 

 

Karta zgłoszeniowa  

uczestnika konkursu filmowego  

Jędrzejów – inspirujące miejsce dla książki 

 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 
(szkoła – pełna nazwa, klasa) 

 

……………………………………………………………………………… 
(telefon kontaktowy, adres mailowy) 

 

 

 

Opiekun ucznia: ……………………………………………………………. 
(imię i nazwisko nauczyciela) 

 

 

 

 

 

Długość przesłanego nagrania ( tytuł filmu)……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. 
                                                                                                              (podpis nauczyciela)     

 



 

 
Załącznik nr 2                                                                                               ………………………………………. 

                                                                                                                                       (miejscowość, data) 

 

Oświadczenie 

 
dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci przystępujących 

do konkursu  Jędrzejów – inspirujące miejsce dla książki 

  

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

…………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisk, klasa) 

 

…………………………………………………………………….. 
 (telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna) 

 

w konkursie filmowym Jędrzejów – inspirujące miejsce dla książki  

zorganizowanym z okazji 750. rocznicy nadania praw miejskich Jędrzejowowi. 

 
2. Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego 

warunki. 

 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie 

zgłoszeniowej (Załącznik 1) oraz rozpowszechnienie wizerunku dziecka na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu i jego promocji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobody przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), a tym samym z polskim Ogólnym 

Rozporządzeniem o Ochronie danych Osobowych (w skrócie RODO).  

 

4. Wyrażam zgodę na opublikowanie zgłoszonego do konkursu filmu w mediach 

społecznościowych (strona internetowa, Facebook) Biblioteki Pedagogicznej              

w Jędrzejowie. 

 

 

 

………………………………….. 
                                                                                      (podpis rodzica/opiekuna prawnego)    


