
Regulamin konkursu  
 

1. Straż Gminna w Kęsowie ogłasza konkurs dla  ZS Kęsowo i ZS Żalno na nakręcenie 
teledysku o tematyce bezpieczeństwa komunikacyjnego.  

2. Konkurs ten kierowany jest do klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum w/w 
szkół.  

3. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane telefonicznie lub ustnie przez opiekuna 
klasy do końca lutego 2014 w siedzibie SG Kęsowo.  

4. Teledysk musi zawierać piosenkę ze słowami i „formą graficzną”, które będą 
nawiązywały do tematyki konkursu.  

5. Teledysk musi nawiązywać tematyką do szeroko pojętego bezpieczeństwa w 
komunikacji.  

6. Materiał filmowy do wykonania teledysku może być stworzony dowolną techniką.  
7. Teledysk nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, uderzających w grupy 

etniczne, religijne czy narodowe. Nie może także zawierać treści niedopuszczonych 
polskim prawem dla widzów poniżej 18 roku życia. 

8. Długość teledysku powinna być nie krótsza niż 2 min i nie dłuższa niż 3 min. 
9. Każda klasa może przygotować tylko jeden teledysk  
10. Klasa musi mieć wyznaczonego Opiekuna. Może być nim wychowawca klasowy, ale 

może być to również inny, wybrany za zgodą wychowawcy, nauczyciel. Opiekunami 
nie mogą być osoby, które nie są zatrudnione w danej szkole (np. rodzice uczniów), 
który będzie osobą zgłaszającą daną klasę i z którą przedstawiciel Straży Gminnej 
będzie w kontakcie w razie zmian w regulaminie.  

11. Nie jest określona liczba osób występująca w nagraniu. W nagraniu mogą również 
brać udział rodzice uczniów z danej klasy. 

12.  Sprzęt, jakim zostanie wykonany teledysk, nie ma znaczenia przy końcowym 
rozstrzygnięciu i wyłanianiu zwycięzców. W konkursie na równi liczy się kreatywny 
pomysł, element zaskoczenia, humor, wykonanie i zaangażowanie całej klasy.  

13. Nagroda w konkursie jest dla całej klasy, a nie dla osób występujących w teledysku  
14. Zarówno w jednym jak i drugim przedziale klasowym komisja wybiera tylko 

zwycięski teledysk, bez przyznawania 2 i 3 miejsca  
15. Nagroda dla zwycięskich klas to wyjazd do Chojnickiego Parku Wodnego wraz z 3 

opiekunami w terminie dogodnym dla zwycięskich klas (od poniedziałku do piątku)  
16. Teledysk należy dostarczyć na płycie CD do 7 marca 2014 do godz. 14:00 do siedziby 

Straży Gminnej w Kęsowie  
17. Płyta z teledyskiem musi być opisana: klasa, która przygotowała teledysk, szkoła i 

opiekun klasy + kontakt telefoniczny do danego opiekuna w razie braku możliwości 
odtworzenia zawartości płyty  

18. Teledyski zostaną wyświetlone 14.03.2014 w ZS Żalno podczas imprezy 
charytatywnej dla fundacji „Zielony Liść”.  

19. Wszyscy zebrani na w/w imprezie będą mieli prawo do oddania jednego głosu na 
swojego faworyta.  

20. Głosowanie odbędzie się na zasadzie wpisania numeru najlepszego teledysku na 
specjalnych kartkach i wrzucenie do przygotowanych do tego celu pojemników.  

21. Po zakończeniu głosowania głosy zostaną przeliczone. Teledysk z największą liczbą 
głosów w danym przedziale klasowym zostanie zwycięzcą, a klasa, która go 
przygotowała otrzyma opisaną powyżej nagrodę.  

22. W przypadku jednakowej liczby głosów, wybór zwycięzcy dokona komisja wybrana 
spośród organizatorów imprezy.  



23. Organizator z chwilą otrzymania formularza zgłoszeniowego od opiekuna grupy 
nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac, w zakresie, w jakim mogą 
one stanowić przedmiot prawa autorskiego.  

24. Wyniki konkursu  zostaną ogłoszone 17.03.2014 na apelach szkolnych.  
25.  Przekazanie przez opiekuna zgłoszenia konkursowego jest jednoczesną akceptacją 

wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.  
26. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zgłoszonej pracy do konkursu 

w przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów regulaminu. 
27. Organizator zastrzega sobie zmian w w/w regulaminie.  
28. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje 

podejmuje Organizator Konkursu. 


