
REGULAMIN KONKURSU NA TELEDYSK  
 

 “ŚWIĄTECZNY KLIP” 
 
 

 
 
I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs teledysków-          

“Świąteczny klip”.  

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Morskich w Darłowie. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 Liceum ogólnokształcącego, Branżowej          

szkoły oraz Technikum morskiego. 

 

II. Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest pobudzenie wśród uczestników, zainteresowania realizacją za pomocą          

nowoczesnych narzędzi, klipów związanych ze świętami, wspomaganie współpracy        

klasowej, promocja szkoły i środowiska szkolnego. 

 

III. Przedmiot i czas trwania konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu jest krótki teledysk ujęty w formie multimedialnej, trwający          

maksymalnie 4 minuty o tematyce związanej ze świętami Bożego Narodzenia (do           

piosenki świątecznej lub kolędy). 



2. Pracę konkursową należy umieścić na portalu YouTube. W opisie filmu należy           

zamieścić opis: "ŚWIĘTA 2020- ZSM Darłowo- Konkurs świąteczny, (która klasa          

zrealizowała teledysk), należy zamieścić w opisie dane dotyczące użytej w teledysku           

muzyki, dopuszczane są kolędy oraz piosenki o tematyce świątecznej. Adres filmu na            

portalu YouTube należy zgłaszać do dnia 15 grudnia 2020 r. poprzez dziennik            

elektroniczny Librus do Pana Krystiana Hałat. 

3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną ogłoszone do           

dnia 18 grudnia 2020 r. na stronie internetowej oraz facebooka ZSM Darłowo. 

 

IV. Zasady konkursu 

 

1. Jedna klasa może zgłosić jeden teledysk. 

2. Muzyka dopuszczona do realizacji teledysku musi być kolędą lub piosenką          

świąteczną. 

3. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi            

być zgodna z normami obyczajowymi. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada          

pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do teledysku oraz, że praca           

konkursowa nie narusza praw osób trzecich.(zapis o prawach autorskich w opisie           

teledysku) . 

5. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na         

korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autorów oraz           

miejscowości zamieszkania, w celach promocyjno-marketingowych, stosownie do       

potrzeb organizatora, między innymi na stronie internetowej organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z           

przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie           

nadają się one do publicznej prezentacji. 

 

V. Ocena i nagrody 

 

1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego         

zadaniem będzie wybór laureatów konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie           

przysługuje od nich odwołanie, a dotyczyć będą: 

● wartości artystycznych; 



● ilość zaangażowanych osób w klasie ; 

● zaangażowanie wychowawcy; 

● zastosowane dekoracje, efekty specjalne; 

● praca z kamerą i walor estetyczny teledysku. 

2. Jury może przyznać jedną nagrodę główną.  

3. Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody: 

● Nagroda główna – Wyjazd do kina w Koszalinie oraz pizze. 

● II miejsce – pizza dla całej klasy 

● III miejsce – słodki poczęstunek  

4. Każda klasa biorąca udział w konkursie otrzyma dzień wolny (na zajęciach zdalnych) 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w sekretariacie ZSM przy ul.          

Szpitalnej 1 oraz Liceum ogólnokształcącego przy ul. F. Chopina 4 w Darłowie, ale             

także na stronie internetowej i facebooku ZSM. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na           

pogorszenie uczestnictwa w konkursie. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym          

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie       

zdyskwalifikowane.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą       

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie           

Danych Osobowych (DZ. U. 02.101.926). Uczestnikowi przysługuje prawo        

wglądu/dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 


