
 

 

REGULAMIN MIEDZYSZKOLNEGO 

KONKURSU 

 

 „ MAM TĘ MOC" 

- internetowy pokaz talentów  

 

Organizator: 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52  

W GDYNI 



 

 



• NAGRODY 

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych: 

- oddziały zerowe, 

- klasy I-III szkoły podstawowej. 

1 MIEJSCE : 

BON UPOMINKOWY O WARTOŚCI 200zł dla ucznia i BON UPOMINKOWY O 

WARTOŚCI 300zł z przeznaczeniem na materiały plastyczne  dla 

przedszkola/szkoły zwycięzcy 

2 MIEJSCE: 

BON UPOMINKOWY O WARTOŚCI 100zł dla ucznia 

3 MIEJSCE: 

BON UPOMINKOWY O WARTOSCI 50zł dla ucznia 

WYRÓŻNIENIA: 

NAGRODY RZECZOWE 

NAGRODA PUBLICZNOŚCI:   

BON UPOMINKOWY O WARTOŚCI 100ZŁ 

 

• CELE KONKURSU: 

• popularyzowanie działań artystycznych 

• rozwijanie kreatywności uczniów  

• promowanie młodych talentów 

• rozwijanie zainteresowań uczniów 

• promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu 

• wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających 



różnorakie talenty i umiejętności 

• wykorzystanie nowych technologii w celu realizacji konkursu 

 

•UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs skierowany jest do uczniów gdyńskich szkół i przedszkoli, którzy chcą 

zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent. 

Do udziału zapraszamy młodych mieszkańców Gdyni (w nagraniu mogą 

uczestniczyć/pomagać członkowie rodziny). 

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

oddziały zerowe   

oraz klasy I - III szkoły podstawowej. 

 

Dodatkowo przewidujemy jedną Nagrodę Publiczności, za największa ilość 

zabranych "łapek w górę". 

• FORMA KONKURSU: 

Krótka prezentacja w formie nagrnia filmiku: 

• śpiew 

• taniec 

• zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich 

• pokaz umiejętności gry aktorskiej 

• pokaz sprawności fizycznej 

• prezentacja treści kabaretowych 

• małe formy teatralne 

• gra na dowolnym instrumencie 



• recytacja 

• występy sportowo-akrobatyczne 

• zdolności manualne (np. origami) lub plastyczne 

• inne . . . 

JAK WYSŁAĆ FILM? 

Należy nagrać film, wejść na stronę :  

https://wetransfer.com/ 

1. Wybrać plik z nagranym przez Ciebie filmem. 

2. Wpisać e-mail odbiorcy, czyli koordynatora konkursu: 

szkolapodstawowa52gdynia@gmail.com 

3. Wpisać swój mail. 

4.Wpisać swoje dane w "message" : 

imię, nazwisko, wiek, szkoła, nazwe filmiku, dane kontaktowe (tel. lub e-mail) 

5. Wysłać "Transfer" 

6. Po wysłaniu transferu napisać do nas e-mail na adres 

szkolapodstawowa52gdynia@gmail.com  

ze zgodą na udział w konkursie (formulaż i zgody RODO w załączniku). 

 

Filmy, do których nie otrzymamy zgody, nie wezmą udziału w konkursie! 

7. Koordynator umieści Twoj film na YouTube na kanale Szkoły Podstawowej nr 52 

w Gdyni. 

Od chwili jego zamieszczenia, można już na niego głosować – lajkować, “dając 

łapkę w górę”. 

Im szybciej nagrasz filmik, tym masz wieksze szanse na zdobycie większej ilości 

głosów. 

• INFORMACJE OGÓLNE: 

https://wetransfer.com/
mailto:szkolapodstawowa52gdynia@gmail.com


• Prezentacja nie może przekraczać 5 minut. 

• W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki 

lub utworu.  

• W przypadku talentu plastycznego (lub innego manualnego) uczeń prezentuje 

wykonanie pracy na filmiku (można zmontować etapy pracy lub przyspieszyć film). 

• Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych 

nauczycieli, dyrektora szkoły i redaktora portalu mlodagdynia.pl . 

• Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 1 do 5. 

 • Finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów. 

O wyniku decyduje suma punktów. 

Nagroda Publiczności przyznawana jest za największą ilość zdobytych polubień, 

czyli "łapek w górę pod filmem" 

Organizator zastrzega, że filmy o charakterze wulgarnym i obraźliwym nie wezmą 

udziału w konkursie i nie będą publikowane! 

 

• TERMINY KONKURSOWE: 

• Filmy konkursowe należy wysłać od 14.05.2020 do 10.06.2020 do północy. 

Filmy wysłane po terminie, nie będą brane pod uwagę.  

• Ogłoszenie wyników odbędzie się 19.06.2020 

• Wręczenie nagród i dyplomów po ustaleniu indywidualnych terminów lub za 

pośrednictwem Poczty Polskiej. 

 

ORGANIZATORZY: 

Szkoła Podstawowa nr 52 



ul. Okrzei 6, Gdynia 

 

Koordynatorki konkursu: 

 

Marta Ruszewska 

Monika Wójcik 

 

PATRONAT HONOROWY: 

 

PREZYDENT MIASTA GDYNI  

Wojciech Szczurek 

 

PATRONAT MEDIALNY: 

 

Portal mlodagdynia.pl 

 

SPONSORZY : 

 

Gry i zabawki - firma "ALEKSANDER" 

 

ZAŁĄCZNIK  

(karta zgłoszenia +RODO): 



 

Karta zgłoszenia do międzyszkolnego 

 konkursu internetowego 

„MAM TE MOC” 

 

 

………………………………………………………. 
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

……………………………………………………… 
WIEK/ KLASA/ ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

……………………………………………………… 
NAZWA I ADRES SZKOŁY/PRZEDSZKOLA UCZESTNIKA 

 

……………………………………………………… 
DANE DO KONTAKTU Z RODZICEM/OPIEKUNEM 

IMIĘ, NR TELEFONU, ADRES MAIL 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 
NAZWA FILMIKU 

 

 

……………………………………………………… 
KATEGORIA NP. TANIEC, ŚPIEW, AKROBATYKA ITP. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu Internetowego Międzyszkolnego 

Konkursu Talentów „MAM TĘ MOC“ i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 



2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka w 

postaci imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz danych kontaktowych  w celu organizacji 

Internetowego Międzyszkolnego Konkursu Talentów „MAM TĘ MOC“ 

 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Szkołę Podstawową nr 52 w Gdyni wizerunku 

mojego dziecka, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na 

zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami. 

Rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi  

w trakcie konkursu, w materiałach służących popularyzacji i promocji działań na rzecz dzieci  

i młodzieży w zakresie rozpowszechniania wizerunku w: mediach społecznoścowych, serwisie 

Youtube, mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; prasie; broszurach, 

ulotkach, gazetkach oraz innych mediach i telewizji, na okres dwóch lat. 

 

       ...................................... 

       podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

INFORMACJA 

• Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 52  z siedzibą w Gdyni (81-228) przy 

ul. Okrzei 6,  tel. 58 663 79 88, mail: sekretariat@sp52.edu.gdynia.pl 

• Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandra Nodzyńska, kontakt mailowy: iod.edu @gdynia.pl 

• Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane w celu realizacji 

Internetowego Międzyszkolnego Konkursu Talentów „MAM TĘ MOC“ oraz archiwizacji 

dokumentów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119. 

• Okres przechowywania przez Administratora formularzy zgłoszeniowych wraz z zawartymi danymi 

moimi oraz mojego dziecka wynosi 2 lata. 

• Moje dane osobowe/dane osobowe mojego dziecka mogą być udostępnione innym podmiotom na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy  

o powierzeniu danych osobowych.  

• W związku z wykorzystaniem takich serwisów jak Facebook i Youtube dane osobowe mogą być 

przekazywane do państw trzecich. 

• Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych / danych osobowych 

mojego dziecka, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z 

zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa na adres: 

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

  

 

 


