
 REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU FILMOWGO  

DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:  

„AUTORYTET NA MIARĘ XXI WIEKU? – KS. JAN MACHA” 

 

PATRONAT HONOROWY 

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr Wiktor Skworc 

PATRONAT MEDIALNY 

Gość Niedzielny 

Mały Gość Niedzielny 

Radio eM 

ORGANIZATOR 

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach 

ADRESACI 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych Archidiecezji Katowickiej 

CELE KONKURSU 

- przygotowanie młodzieży do beatyfikacji Sługi Bożego Jana Machy; 

- odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Sługi Bożego ks. Jana Machy; 

- zapoznanie uczestników z życiem i działalnością Sługi Bożego ks. Jana Machy; 

- ukazywanie świętych i błogosławionych jako wzorów życia chrześcijańskiego; 

- zainteresowanie uczniów wiedzą religijną; 

- kształtowanie umiejętności zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej oraz umiejętnego 

posługiwania się nią; 

- zaszczepianie w młodym pokoleniu uniwersalnych wartości; 

- inspirowanie młodzieży do działań twórczych; 

- rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

TERMINY 

- Termin nadsyłania filmów do 19 listopada 2021 r.  

- Głosowanie publiczności: 23 listopada – 30 listopada br. 

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. Jana Machy,  

tj. 3 grudnia 2021 r.  

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. W Konkursie może brać udział młodzież ze szkół ponadpodstawowych samodzielnie lub  

w zespołach 2–3  osobowych (w skład zespołu mogą wchodzić uczniowie tej samej klasy lub 

różnych klas jednej szkoły). 

3. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie jako indywidualny uczestnik w jednym 

zespole 2–3  osobowym. 



4. Zespół pracuje pod kierunkiem pełnoletniego opiekuna (pracownika szkoły). 

5. Filmy konkursowe zostaną zamieszczone na wybranym portalu internetowym, gdzie będzie 

można głosować na najlepsze prace – film z największą liczbą głosów otrzyma nagrodę 

publiczności. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRACE KONKURSOWE 

1. W konkursie oceniane będą materiały filmowe, których tematyka zgodna jest z jego celami, 

nawiązując do życia i posługi ks. Jana Machy oraz z tematem konkursu: „Autorytet na miarę 

XXI wieku? – ks. Jan Macha” 

2. Do konkursu należy zgłaszać filmiki krótkometrażowe wcześniej niepublikowane, 

nieprezentowane i nienagradzane w innych konkursach. 

 3. Film zgłoszony do konkursu może zostać nakręcony przy pomocy telefonu komórkowego, 

aparatu fotograficznego lub kamery. 

4. Każdy uczestnik lub zespół może przesłać 1 film. 

5. Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne: 

a) długość filmu od 1 min. do max. 5 min. (całkowity czas nagrania); 

b) format AVI, WMV, MP4;  

c) rozdzielczość min. 800/600. 

6. Muzyka, efekty dźwiękowe, grafiki i materiały video wykorzystane w filmie nie mogą 

naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają uczestników 

konkursu. 

7. Na końcu filmu należy umieścić nazwę szkoły oraz podać imiona i nazwiska uczestników. 

8. Płyta z filmem lub pendrive (zaklejony w kopercie) musi być opisana według schematu: 

nazwa placówki, tytuł filmu, autor/autorzy filmu. 

9. Organizatorzy decydują o zakwalifikowaniu filmu do konkursu. 

10. Filmy nagrodzone w konkursie mogą zostać wyemitowane na stronach internetowych 

Organizatorów i w mediach, a także prezentowane publicznie. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych filmów także na innych 

stronach internetowych, mediach i w trakcie prezentacji publicznych. 

12. Zabronione jest i stanowi naruszenie regulaminu, przesyłanie na konkurs filmów 

zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, propagujące piractwo 

fonograficzne, komputerowe, oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały. 

13.  Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia 

źle zabezpieczonych płyt z filmami zgłaszanymi na konkurs. 

14. Filmy powinny być dostarczone na pendrive lub płycie DVD do Wydziału 

Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach lub drogą elektroniczną na adres 

mailowy katechetyczny@katowicka.pl. 

mailto:katechetyczny@katowicka.pl


15. Nadesłane na Konkurs nośniki, na których zapisane będą prezentacje przechodzą 

nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom. 

16. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie wraz  

z nadesłanymi pracami następujących dokumentów: 

1.1. karta zgłoszenia, tj. załącznik nr 1 do Regulaminu z wypełnioną tabelą; 

1.2. skan klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, której wzór 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym podpisem 

przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu. Oświadczenie to stanowi jednocześnie 

zgodę na udział podopiecznego w konkursie oraz akceptację regulaminu konkursu; 

1.3. oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi załącznik  

nr 3 do niniejszego Regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym podpisem przedstawiciela 

ustawowego uczestnika konkursu. Oświadczenie powinno być zawarte w pliku tekstowym 

(format PDF zeskanowany z datą i własnoręcznym podpisem). 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I NAGRODY 

1. Filmy konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora. 

2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

a) zgodność z tematem i celami konkursu, 

b) wartość merytoryczna filmu, 

c) wartość artystyczna filmu, 

d) atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy, 

e) twórcze podejście do zagadnienia, 

f) wartość techniczna filmu. 

2. Organizator przyzna 5 nagród głównych (za I, II, III,IV i V miejsce) oraz nagrodę 

publiczności. 

3. Nagroda publiczności zostanie przyznana po zliczeniu głosów. 

4. Organizator ma prawo do ograniczenia liczby nagrodzonych miejsc lub nieprzyznania 

nagród w przypadku gdy liczba nadesłanych filmów będzie mniejsza niż 10.  

5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny. 

6. Nagrodami w konkursie są: 

A. Nagroda publiczności – Smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite lub podobny oraz Ikona Sługi 

Bożego ks. Jana Machy (dla każdego członka grupy) 

 

 

 

 

 



B. Nagrody Jury  

I MIEJSCE 
(dla każdego członka grupy) 

Głośnik – JBL Flip 5  lub podobny 

Ikona Sługi Bożego ks. Jana Machy  

II MIEJSCE 
(dla każdego członka grupy) 

Mega Panel Solarny 9W z Powerbankiem 20000mAh  

Ikona Sługi Bożego ks. Jana Machy  

III MIEJSCE 
(dla każdego członka grupy) 

Opaska Xiaomi Mi Band  

Ikona Sługi Bożego ks. Jana Machy  

IV MIEJSCE 
(dla każdego członka grupy) 

Teleskop do smartfona  

Ikona Sługi Bożego ks. Jana Machy  

V MIEJSCE 
(dla każdego członka grupy) 

Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Mi True Wireless 

Earbuds Basic 2  

Ikona Sługi Bożego ks. Jana Machy  

 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Wydziału Katechetycznego 

https://wk.archidiecezjakatowicka.pl/ oraz na stronie internetowej www.machaznieba.pl   

8. Decyzje Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane prace są wiążące i ostateczne  

(od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

9. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową na wskazany  

w zgłoszeniu adres e-mail. 

10. Termin i sposób wręczenia nagród zostanie ustalony i podany w późniejszym czasie  

w zależności od sytuacji epidemicznej.  

11. Dyplomy za uczestnictwo zostaną wystawione na życzenie osób biorących udział  

w konkursie. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu 

wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na 

filmie, w tym uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku  

w sposób określony w Regulaminie. 

2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie  

z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie 

filmów na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępniania. 

3. Nadesłane na konkurs nośniki, na których zapisane będą filmy przechodzą nieodpłatnie  

na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom. 

4. Zgłoszenie filmów do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody 

na prezentowanie zgłoszonych prac na stronach internetowych Archidiecezji Katowickiej 

oraz Konkursu. 

5. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie 

Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę 

na opublikowanie swoich danych (imię, nazwisko i szkoła) oraz informacji o otrzymanej 

https://wk.archidiecezjakatowicka.pl/
http://www.machaznieba.pl/


nagrodzie na stronach internetowych Archidiecezji Katowickiej oraz  stronach związanych  

z postacią Sługi Bożego ks. Jana Machy. 

6. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych na potrzeby konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. 

7. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora 

wyłącznie w celach związanych z konkursem. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest jedynym 

dokumentem określającym zasady konkursu. 

2. Zgłoszenie prac konkursowych do niniejszego konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace konkursowe złożone na 

konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku osób widniejących na fotografiach  

i filmach uzyskano zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku. 

3. Prace konkursowe zgłoszone do niniejszego konkursu nie będą zwracane i pozostaną  

w zbiorach Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Katowickiej w Katowicach. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na pracach konkursowych oraz oświadczeniach sporządzonych przez 

uczestników. 

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla uczestników. 

6. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

7. Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 

8. Prace konkursowe nie spełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie 

nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane). 

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w Regulaminie.  

10. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora (www.wk.archidiecezjakatowicka) oraz na stronie www.machaznieba.pl  

 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu 

zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email 

uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

 

 

http://www.wk.archidiecezjakatowicka/
http://www.machaznieba.pl/


 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa 

w Archidiecezjalnym konkursie filmowym dla młodzieży szkół 

ponadpodstawowych: „Autorytet na miarę XXI wieku? – ks. Jan Macha” 

 
 

Szkoła 

 

nazwa placówki  dokładny adres telefon 

 

 

  

Opiekun 

 

imię i nazwisko telefon kontaktowy e-mail 

  

 

Autorzy pracy 

 

imię i nazwisko wiek, klasa 

1.  

2.  

3.  

Tytuł filmu  

adres e-mail do korespondencji: 

 

 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, 

wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich 

wizerunku w Internecie i mediach. 

Miejscowość, data i podpisy uczestników konkursu: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

Miejscowość, data i podpis opiekuna 

……………………………………… 

 

Miejscowość, data i podpis dyrektora szkoły/placówki  

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

 

Pieczątka placówki: 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

Wymagane zgody i klauzula informacyjna* 

 

Zgoda na udział w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Archidiecezjalnym konkursie filmowym 

dla młodzieży szkół ponadpodstawowych: „Autorytet na miarę XXI wieku? – ks. Jan 

Macha”, organizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach. 

        

………………………………………… 

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszej karcie danych osobowych 

przez administratora, którym jest: Archidiecezja Katowicka z siedzibą przy ul. Jordana 39, 

40-043 Katowice.  

 

Zgodę tę wyrażam dobrowolnie, po zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną oraz 

Regulaminem Konkursu. 

 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych moich i mojego 

dziecka w celu podtrzymywania więzi z uczestnikami po wymienionym wyżej wydarzeniu. 

 

……………………………                 …………………………………………… 

       Miejscowość, data                    Czytelny podpis rodziców  

            lub opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 RODO oraz art. 8 Dekretu informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest: Archidiecezja Katowicka z siedzibą: ul. Jordana 39, 40-

043 Katowice. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Ks. Adam Sekściński; skr. poczt. 206, 40-950 

Katowice; e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl 

3. Celem przetwarzania danych jest organizacja Archidiecezjalnego Konkursu 

filmowego „Autorytet na miarę XXI wieku – ks. Jan Macha” oraz obrona przed 

roszczeniami lub dochodzenie roszczeń po jego zakończeniu.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda. 

5. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do chwili zakończenia okresu 

niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgodnie z przepisami 

prawa państwowego. 

6. Dane nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Kościelny Inspektor Ochrony Danych (w przypadku kwestii związanych  

z wewnętrzną, religijną działalnością Kościoła) lub Prezes Urzędu Danych 

Osobowych (w pozostałych kwestiach). 

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także usunięcia  

i ograniczenia przetwarzania jednak w przypadkach przewidzianych prawem. 

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

profilowane. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

Oświadczenie o prawach autorskich* 

 

Ja niżej podpisany/a  

_________________________________________________________________________ 

jako przedstawiciel ustawowy dziecka/ podopiecznego 

_________________________________________________________________________ 

będącego autorem pracy konkursowej - dalej jako „praca konkursowa”, zgłoszonej   

w Archidiecezjalnym konkursie filmowym dla młodzieży szkół ponadpodstawowych: 

„Autorytet na miarę XXI wieku? – ks. Jan Macha”, organizowanego przez Wydział 

Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach, oświadczam, iż wyrażam zgodę na 

udostępnianie pracy konkursowej  w zakresie wskazanym poniżej: 

1. Wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;  

2. Rozpowszechnianie w Internecie tj. na stronach internetowych związanych z postacią 

Sługi Bożego ks. Jana Machy, stronach należących do Archidiecezji Katowickiej oraz 

na portalach społecznościowych; 

3. Publiczne prezentowanie pracy konkursowej; 

4. Wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora pracy konkursowej akceptuję Regulamin Konkursu oraz 

zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z pracy konkursowej w zakresie 

wskazanym powyżej. 

Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym 

rozpowszechnieniu zgłoszonej do konkursu pracy konkursowej oraz przeprowadzenia 

nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tej pracy.  

Jako przedstawiciel ustawowy autora pracy konkursowej upoważniam do wykonywania 

nadzoru autorskiego oraz imiennego rozpowszechniania pracy plastycznej.  

Jako przedstawiciel ustawowy autora pracy oświadczam, że praca konkursowa jest autorstwa 

mojego dziecka/podopiecznego, i że w związku z wykonaniem pracy konkursowej oraz 

przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie 

naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data i podpis rodzica/ przedstawiciela ustawowego autora pracy 

*Wymagane zgody i oświadczenie wypełnia się osobno dla każdego z uczniów. 


