
 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Projektu “Słowem...zdziwieni” 
 
 

 

Działanie innowacyjne realizowane w ramach - 
XXIX Tygodnia Kultury Języka 

 

 

§ 1 

ORGANIZATOR 

 

1. Projekt „Słowem …zdziwieni”, zwany dalej Projektem, jest organizowany przez  

V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach, zwane dalej 

Organizatorem. 

2. Za merytoryczne i faktyczne przygotowanie i przeprowadzenie Projektu odpowiada 

Komitet organizacyjny Projektu, zwany dalej Komitetem. W skład Komitetu 

wchodzą pracownicy V LO w Kielcach.  

3. Siedzibą Komitetu jest  V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego  

w Kielcach, ul. Marszałkowska 96, 25-549 Kielce.  

4. Wszystkie informacje organizacyjne zamieszczane będą na stronie internetowej V LO  

w zakładce  Różne/ Projekty i konkursy. 

5. Projekt  ma charakter wojewódzki. 

6. We wszelkich sprawach związanych z Projektem  należy kontaktować się  

za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłanej na adres email: 

agnieszkadziarmaga@5lo.kielce.eu. 

7. Organizator przeprowadza Projekt przy wykorzystaniu strony internetowej V LO  

w Kielcach oraz  profilu Facebookowego V LO w Kielcach.  

8. Patronat honorowy nad projektem objął Kabaret Hrabi. 

 

 

 



§ 2 

 CELE I PRZEDMIOT PROJEKTU 

 

1. Ukazanie języka jako istotnego elementu opisu świata i rzeczywistości; zwrócenie 

uwagi na żywotność zasobu leksykalnego i gramatycznego (w tym młodomowy), 

wykazanie możliwości wykorzystania zasobu językowego w celu zabawy słowem. 

2.  Kształtowanie świadomości językowej i propagowanie kultury języka ojczystego, 

ogląd najmłodszej polszczyzny, wszechstronna analiza języka młodzieżowej 

awangardy jako świadectwa zmian nie tylko językowych, ale także społeczno-

kulturowych). 

3. Przedmiotem Projektu jest nagranie autorskiego filmiku- scenki sytuacyjnej 

prezentującej umiejętności aktorskie i językowe uczniów.     

 

 

§ 3  

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROJEKTU 

 

1. W Projekcie mogą brać udział uczniowie reprezentujący licea/technika woj. 

świętokrzyskiego, pracując w grupie (od 2-5 osób). 

2. Jedna szkoła może zgłosić więcej niż jeden zespół , mogą to być  międzyklasowe 

grupy uczniów.  

3. Praca odbywa się w warunkach szkolnych lub domowych, wg przepisów 

związanych z sytuacją epidemiologiczną i decyzjami uczestników.  

4. Zgłoszona grupa ma zrealizować nagranie scenki sytuacyjnej, improwizowanej,  

wg określonego przez Organizatora stylu epoki. Konwencje/style (np. 

średniowiecze, romans , brazyliada) zostaną przydzielone grupie na zasadzie 

losowania. Informacja o przydzielonym stylu dotrze do Państwa po zgłoszeniu 

wstępnym.  

5. Każda grupa, oprócz określonej konwencji, powinna rozegrać scenkę w ujęciu 

dialogu, w którym, następujące po sobie zdania, rozpoczynają się od kolejnych liter 

alfabetu. Sytuacja powinna mieć charakter improwizowanej rozmowy. Uczestnicy 

dialogu powinni zacząć rozmowę od zdania rozpoczynającego się od pierwszej litery 

alfabetu, a wytrwali mogą  skończyć  na ostatniej. 

6.  Czas wykorzystany przez uczestników rozmowy jest więc nieokreślony, ale  

ze względów organizacyjnych nie powinien przekraczać 7 minut . Istotnym 

elementem działania jest zadbanie o wyrażenie stylu epoki/ konwencji artystycznej za 



pomocą środków językowych (z użyciem żargonu młodzieżowego) i aktorskich 

zdolności uczniów. 

7. Do Projektu mogą być zgłaszane filmy o tematyce zgodnej z celami Projektu, 

wyprodukowane przez jego uczestników, o których mowa w §2. 

8. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:  

 

a) zgłoszenie do 02 marca przez nauczyciela/koordynatora grupy projektowej - chęci 

uczestnictwa w projekcie zespołu uczniów – autorów filmiku za pośrednictwem 

formularza DEKLARACJI WSTĘPNEJ (dokument nr 1 z poniższej listy 

dokumentów). Uzupełniony dokument, należy przesłać na adres poczty 

elektronicznej: magdalenasloma@5lo.kielce.eu (tytuł maila: DEKLARACJA 

WSTĘPNA - nazwa szkoły) 

b)    przesłanie do 10 marca 2021r. na  adres poczty elektronicznej Organizatora-   

magdalenasloma@5lo.kielce.eu filmiku w formacie - MP4, MPEG, AVI lub MOV. 

Przesłanie gotowego filmu do Organizatora, powinno odbyć się drogą elektroniczną  

w formie linku do pobrania pliku (np. WeTransfer) lub jako załącznik (jeśli rozmiar 

filmu na to pozwoli). W tytule maila należy wpisać: “Słowem...zdziwieni”, w treści 

maila: nazwa szkoły, nazwa grupy projektowej, tytuł filmiku oraz wymienione  

w dalszej części Regulaminu Projektu dokumenty). Z zebranych przez 

uczestników projektu filmików zostanie zrealizowany materiał, w formie 

interaktywnej prezentacji wykonanej na platformie Genially, który kolejno będzie 

udostępniony: na stronie internetowej V LO oraz na Facebooku. 

c)    przesłanie do 10 marca 2021r wraz z filmem   uzupełnionych FORMULARZY, 

tj.:  

 Formularz  ZGŁOSZENIA  (dokument nr 2) 

 Klauzula informacyjna (RODO)  (dokument nr 3) wynikającego z 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 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) dot. udziału w 

projekcie. 

 Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych, ich opublikowanie oraz zezwolenie na wykorzystanie wizerunku  

(dokument 4) 

 Oświadczenie, w przypadku użycia muzyki do produkcji filmiku , objętej  

prawami autorskimi. - (dokument nr 5). 

 

mailto:magdalenasloma@5lo.kielce.eu


9. Scany wymienionych  Formularzy podpisane przez każdego uczestnika powinny być 

zapisane w formacie: pdf  i przesłane w jednym pliku dla całego zespołu. 

10. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej wykorzystywane, publikowane . 

11. Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i kompletność 

danych podanych w DEKLARACJI WSTĘPNEJ oraz dokumentach, o których 

mowa w pkt. 8c, jak i za poprawne działanie pliku, w którym został zapisany filmik. 

12. Z chwilą opublikowania filmiku każdy z uczniów lub jego przedstawiciel ustawowy  

w przypadku osób niepełnoletnich, wyraża nieodpłatną zgodę na rozpowszechnienie 

wizerunku osoby występującej w nagraniu na potrzeby Prezentacji oraz promocji  

V Liceum Ogólnokształcącego. 

13. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie jest weryfikowane przez Komitet 

organizacyjny pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w niniejszym Regulaminie. 

Zgłoszenia niespełniające kryteriów nie biorą udziału w Projekcie.  

14. Filmiki zakwalifikowane przez Komitet  zostaną opublikowane na stronie 

internetowej V LO oraz na profilu Facebookowym V LO. 

15. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

 

 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Projektu "Słowem 

...zdziwieni”.  

 2. Regulamin Projektu jest dostępny w siedzibie Organizatora  oraz  na  stronie  

internetowej  

V LO w zakładce Różne/ Projekty i konkursy.  

3. Organizator nie gwarantuje, że strony sieci internetowych będą wolne od zakłóceń lub 

błędów.  

 4. Spory związane z Projektem będą rozwiązywane przez Organizatora Projektu, a jego 

decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.  

 5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, 

 o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Projekcie. 

 

 

 



§ 5 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 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 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) V Liceum 

Ogólnokształcące informuje, że administratorem danych osobowych nauczycieli, uczniów, 

będących członkami zespołów i ich przedstawicieli ustawowych w celach realizacji Projektu 

„Słowem…zdziwieni” jest V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach,  

ul. Marszałkowska 96, 25-549 Kielce. 

V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach wyznaczyło 

inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się, pisząc na adres 

iod@5lo.kielce.eu 

Podane dane osobowe- imię i nazwisko ucznia, nauczyciela, ich funkcja w projekcie 

oraz wizerunek ucznia- przetwarzane będą: w zakresie danych zbieranych na formularzu 

zgłoszeniowym -art.6 ust. 1 lit. e RODO, w zakresie danych publikowanych na stronach 

internetowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie publikowania wizerunku -art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo autorskie. 

Podanie przez nauczycieli, uczniów, będących członkami zespołów i ich 

przedstawicieli ustawowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia 

udziału w Prezentacji.  

Dane osobowe Uczestników, o których mowa powyżej mogą zostać zamieszczone  

na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych-  fanpage  

na Facebooku Organizatora. 

Dane te będą także udostępniane uprawnionym organom państwowym, w tym  

w szczególności w zakresie, w jakim organy te są uprawnione do weryfikacji wykonania 

obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora.  

Z uwagi na prowadzenie Projektu na platformie Facebook, współadministratorem 

zamieszczonych na niej danych jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand 

Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Dane takie jak imię, nazwisko i wizerunek będą 

przekazywane  

do państwa trzeciego z uwagi na transgraniczny charakter fanpage’a prowadzonego przez 

Organizatora na Facebooku 



Nauczycielom, uczniom, będącym członkami zespołów i ich przedstawicielom 

ustawowym, których dane przetwarza Administrator przysługują prawa: dostępu do swoich 

danych, ich kopii oraz prawo do sprostowania danych, a także prawo do usunięcia danych 

osobowych (chyba, że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku 

prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Dane osobowe Uczestników nie 

będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. W przypadku 

powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych, nauczyciele, 

uczniowie, będący członkami zespołów i ich przedstawiciele ustawowi mają prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  Uzyskane przez Administratora dane będą przechowywane przez okres  4 miesięcy od 

momentu zakończenia Projektu.  

Udział w Projekcie musi być potwierdzony wyrażeniem przez uczestników  zgody  

na przetwarzanie ich danych osobowych oraz zezwoleń na wykorzystanie wizerunku  

na potrzeby Projektu. W przypadku niepełnoletnich Uczestników i bohaterów filmów ich 

zgody i zezwolenia muszą być poparte zgodą i zezwoleniem rodziców/opiekunów prawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POTRZEBNE DOKUMENTY : 

 

 
 
 
1. DEKLARACJA WSTĘPNA - dotyczy Projektu „Słowem…zdziwieni”  
 
 
 

Imię i nazwisko nauczyciela –  
opiekuna grupy projektowej 

 
 

 

Nazwa szkoły 
 
 
 
 
 

Adres szkoły 
 
 
 
 
 

Adres e-mail 
 
 
 
 
 

Numer telefonu kontaktowy* 
 
 
 
 
 

 

*niewymagane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA (PRZESYŁANY WRAZ Z GOTOWYM 

FILMEM,  termin - 10 marca 2021 r.) : 

 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

grupy projektowej 
 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

 

 

 

Adres e-mail  

Nazwa zespołu projektowego  

Tytuł filmiku  

Liczba uczniów uczestniczących 

w projekcie 
 

Imię i nazwisko ucznia oraz jego funkcja 

w projekcie* 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia oraz jego funkcja 

w projekcie* 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia oraz jego funkcja 

w projekcie* 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia oraz jego funkcja 

w projekcie* 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia oraz jego funkcja 

w projekcie* 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

 

     (miejscowość, data oraz własnoręczny podpis  

nauczyciela-opiekuna grupy projektowej) 

 

 

 

 

*uzupełnić w zależności od liczby uczestników (maksymalnie 5 uczniów). Przez funkcję 

ucznia w projekcie rozumiemy rolę, jaką odegrał w czasie tworzenia filmiku, np. aktor, 

reżyser, scenarzysta, kamerzysta, scenograf, twórca dialogu, itp.



 

3.  KLAUZULA INFORMACYJNA  (RODO)  (PRZESYŁANE  WRAZ  Z FILMEM) - 

dokument uzupełnia każdy uczestnik projektu. 

 

Zgodnie z art. 13 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) V Liceum 

Ogólnokształcące informuje, że administratorem danych osobowych nauczycieli, uczniów, 

będących członkami zespołów i ich przedstawicieli ustawowych w celach realizacji Projektu 

„Słowem…zdziwieni” jest V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach , 

ul. Marszałkowska 96, 25-549 Kielce. 

V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach wyznaczyło inspektora 

ochrony danych, z którym można skontaktować się, pisząc na adres iod@5lo.kielce.eu 

Podane dane osobowe- imię i nazwisko ucznia, nauczyciela, ich funkcja w projekcie oraz 

wizerunek ucznia- przetwarzane będą: w zakresie danych zbieranych na formularzu 

zgłoszeniowym -art.6 ust. 1 lit. e RODO, w zakresie danych publikowanych na stronach 

internetowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie publikowania wizerunku -art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo autorskie. 

Podanie przez nauczycieli, uczniów, będących członkami zespołów i ich przedstawicieli 

ustawowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału  

w Prezentacji.  

Dane osobowe Uczestników, o których mowa powyżej mogą zostać zamieszczone na stronie 

internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych-  fanpage na Facebooku 

Organizatora.  

Dane te będą także udostępniane uprawnionym organom państwowym, w tym  

w szczególności w zakresie, w jakim organy te są uprawnione do weryfikacji wykonania 

obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora.  

Z uwagi na prowadzenie Projektu na platformie Facebook, współadministratorem 

zamieszczonych na niej danych jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand 

Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Dane takie jak imię, nazwisko i wizerunek będą 

przekazywane do państwa trzeciego z uwagi na transgraniczny charakter fanpage’a 

prowadzonego przez Organizatora na Facebooku 



Nauczycielom, uczniom, będącym członkami zespołów i ich przedstawicielom ustawowym, 

których dane przetwarza Administrator przysługują prawa: dostępu do swoich danych, ich 

kopii oraz prawo do sprostowania danych, a także prawo do usunięcia danych osobowych 

(chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo  

w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania –  

w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Dane osobowe Uczestników nie będą 

przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. W przypadku 

powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych, nauczyciele, 

uczniowie, będący członkami zespołów i ich przedstawiciele ustawowi mają prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Uzyskane przez Administratora dane będą przechowywane przez okres  4 miesięcy  

od momentu zakończenia Projektu.  

Udział w Projekcie musi być potwierdzony wyrażeniem przez uczestników  zgody  

na przetwarzanie ich danych osobowych oraz zezwoleń na wykorzystanie wizerunku  

na potrzeby Projektu. W przypadku niepełnoletnich Uczestników i bohaterów filmów ich 

zgody i zezwolenia muszą być poparte zgodą i zezwoleniem rodziców/opiekunów prawnych. 

 

 

……………………………………..  

Podpis uczestnika / opiekuna 
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4. OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH, ZGODA  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, ICH OPUBLIKOWANIE ORAZ 

ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (PRZESYŁANE WRAZ  

Z FILMEM, dla uczestników niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny) 
 
 

Wyrażam  zgodę  na  udzielenie  Organizatorowi Projektu - V Liceum Ogólnokształcącemu  

im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach, nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie 

licencji na umieszczenie pracy projektowej na stronach internetowych Organizatora Projektu, 

powielanie pracy każdą dostępną techniką i na wykorzystanie  jej  w materiałach promocyjnych 

 i edukacyjnych.  Z  chwilą  dostarczenia pracy projektowej  na  Organizatora  Projektu  przechodzi 

prawo własności do przysłanych materiałów.  

 

……………………………………………… (czytelny podpis pełnoletniego uczestnika, którego 

dane dotyczą) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez V Liceum Ogólnokształcące im. 

Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach w związku z udziałem w Projekcie 

 

……………………………………………… (czytelny podpis pełnoletniego uczestnika, którego 

dane dotyczą) 

 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie przez Organizatora Projektu mojego imienia i nazwiska na  

 

………………………………………………………..…. (np. jego stronach internetowych).  

 

……………………………………………… (czytelny podpis pełnoletniego uczestnika, którego 

dane dotyczą) 

 

 

Zezwalam na wykorzystanie mojego wizerunku, zgodnie z postanowieniami zawartymi  

w Regulaminie Projektu.   

  

…………………………………………….. (czytelny podpis pełnoletniego uczestnika, którego 

dane dotyczą) 

 

  

  

 Autor pracy konkursowej: ……………………………….………      ……………………………….  

                                                       imię i nazwisko                                              data i podpis   
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5. * Oświadczenie, w przypadku użycia muzyki do produkcji filmiku  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że  

 

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

 

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

(nazwa zespołu filmowego + dane szkoły - nazwa, miejscowość) posiada autorskie prawa 

majątkowe do materiałów, w tym do muzyki wykorzystywanej w produkcji filmiku, zgłoszonego 

do projektu „Słowem…zdziwieni”, organizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące  

im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach. 

 

Tytuł i autor utworu muzycznego:  

 

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

 

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

 

Sposób nabycia praw: ......................................................................................................................... 

 

 

…………………………………….. 

podpis nauczyciela/koordynatora 

 
 


