
Regulamin konkursu  

REŻYSEROWIE REAKCJI 

 

1. Organizator konkursu 

a) Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach,  

b) Grupa Wolontarystyczna “Agrafka”  

c) oraz Fundacja „Pomaganie jest fajne” 

2. Współorganizator - Starostwo Powiatowe w Pabianicach 

3. Patronat -  Starosta Pabianicki, Krzysztof Habura oraz Prezydent miasta Pabianice, Grzegorz Mackiewicz 

4. Partnerzy: 

 Kino Tomi, 

 Jump Planet Ksawerów k/Łodzi 

 

5. Termin konkursu:  

Konkurs trwa od 27.02.2023r. do  24.03.2023r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.03.2023r. w godz. 11:00-13:00 w kinie Tomi (Pabianice, ul. Gdańska 5) 

                           

6. Cel konkursu  

Konkurs ma na celu: 

 budowanie świadomości szkodliwości występowania zjawiska hejtu wśród dzieci i młodzieży,  

 podnoszenie świadomości z zakresu problemów cyberprzemocy,  

 rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży,  

 wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez walkę z hejtem i mową nienawiści, 

 kształtowanie umiejętności współpracy, 

 

W konkursie wezmą udział wyłącznie autorskie, nigdzie nie publikowane wcześniej nagrania.  

  

7. Odbiorcy konkursu: 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 w Łodzi  

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3 w Łodzi 

 Placówka Wsparcia Dziennego “Junior” 

 Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza nr 1 w Porszewicach 

 Szkoły podstawowe z terenu powiatu pabianickiego  (klasy VII-VIII), 

W konkursie mogą wziąć udział małoletni w wieku 12-14 lat. Konkurs realizowany jest w jednej  kategorii. 

7. Kryteria oceny  

Prace będą oceniane zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami: 

https://www.domydziecka.org/placowka,1751.html


 realizacja materiału zgodnego z tematem konkursu  

 kreatywność i pomysłowość pracy 

 estetyka pracy (przejrzystość i czytelność filmu) 

 samodzielność w zaangażowaniu uczestników  

8. Nagrody 

 Przewidziano nagrody za I,II,III miejsce oraz puchary, 

 Fundatorem nagród jest Starostwo  Powiatowe w Pabianicach, Urząd Miejski w Pabianicach oraz sponsorzy/partnerzy 

przedsięwzięcia, 

 Dyplomy zapewnia Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach. 

9. Zadanie konkursowe: 

Zadaniem konkursowym jest dokończenie jednej z historii dotyczącej hejtu i cyberprzemocy (Załącznik Nr 1).  Nagrany spot 

powinien przedstawić tę historię, a także ukazać możliwe jej zakończenie (zarówno te pozytywne, jak i negatywne). Pomysł i 

wykonanie powinny być samodzielną pracą uczestników konkursu. 

10. Wymogi dotyczące nagrania 

 nagrane filmy powinny być dostarczone do 24.03.2023r. roku do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach na ul. 

Żeromskiego 18 (płyta CD/DVD zaadresowana do sierż. szt. Agnieszka Jachimek, tel. 693 997 243) z opisem: 

„Reżyserowie reakcji” lub przesłane na adres mailowy: agnieszka.jachimek@pabianice.ld.policja.gov.pl, 

 każda placówka biorąca udział w konkursie przesyła jedno nagranie wraz z Kartą Zgłoszeniową (Załącznik Nr 2). W 

nagraniu powinno wziąć udział min. 5 osób, 

 opiekun prawny uczestnika konkursu, którego wizerunek został utrwalony na nagraniu ma obowiązek złożyć 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku: ( załącznik 3), 

 za ostateczny kształt i jakość przesyłanych nagrań odpowiada uczestnik Konkursu, 

  do rejestracji nagrania może zostać użyta kamera, smartfon, komputer, tablet lub inny sprzęt nagrywający obraz i 

dźwięk w jakości umożliwiającej obiektywną ocenę prezentacji uczestnika Konkursu, 

  nadesłany materiał powinien mieścić się w czasie 90 – 120 sekund, 

 forma przygotowanego pliku powinna być w rozszerzeniu mpg-4. 

 

mailto:agnieszka.jachimek@pabianice.ld.policja.gov.pl


Najlepsze prace zostaną wybrane poprzez powołaną komisję. Podsumowanie konkursu odbędzie się w kinie Tomi  

w dniu 30.03.2023r., w godz. 11:00 – 13:00.  Na spotkanie zostaną zaproszeni: reprezentanci klas/placówek 

biorących udział w nagraniu, opiekunowie oraz dyrekcja klasy/placówki. 

 

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby uczestniczące (ich przedstawicieli), zgody na przetwarzanie 

przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000). Ponadto udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym 

udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach profilaktycznych przez Komendę Powiatową Policji w 

Pabianicach, Grupę Wolontarystyczną “Agrafka” oraz Fundację „Pomaganie jest fajne”. 
 

INFORMACJE DODATKOWE  

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu :     

47 84 24 377 lub 693 997 243. 

Aktualne informacje dotyczące przedsięwzięcia dostępne są na stronie internetowej  
 http://pabianice.policja.gov.pl,  
 https://wolontariatagrafka.pl ,  
 oraz na Facebooku G.W. Agrafka i Fundacji Pomaganie jest Fajne 

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania Konkursu i jego rozstrzygnięcia.  
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!  

Organizatorzy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pabianice.policja.gov.pl/
https://wolontariatagrafka.pl/


Załącznik Nr 1 

 Ania przez długi czas była szczupłą osobą. Spośród innych kobiet wyróżniała się nie tylko 

wspaniałą figurą, ale także twarzą „anioła”. Po prostu była oszałamiająca pod każdym względem. Mówili o 

niej, że „ma coś w oczach, coś w uśmiechu, coś w głosie”. Była na fali, była lubiana… 

 Problem zaczął się, gdy zaczęła tyć. Było tego dużo...32 kilogramy. Na najnowszych zdjęciach nie 

przypomina już dawnej siebie. Jak sama mówi: „zmieniłam się i to nie z powodu, jak to piszą do mnie: „Ty 

zapyziały misiu, nie żryj tyle". A przecież są różne uwikłania, choroby.”... 

 Ania cały czas walczy o siebie, rehabilituje się głównie po to, by mimo wielu kontuzji, wypadków, 

operacji mieć siły i zachować sprawność. A mimo to mówi „wyglądam, jak wyglądam”.  Niestety, przez 

to, że jest otyła spotyka się ze straszliwym hejtem. „Niby jestem do tego przyzwyczajona, ale czasem 

popłaczę sobie w nocy, gdy nikt nie widzi. Na szczęście jeszcze to potrafię.„ 

 

lub 

 

Chyba od zawsze lubiłem piłkę nożną – sam w nią gram, oglądam mecze, kibicuję wielu drużynom, a 

nawet czasem udaje mi się wyjechać do innego miasta na mecze. Bardzo aktywnie uczestniczę w 

dyskusjach na różnych forach sportowych.  

Na jednym forum zobaczyłem wątek, w którym kibice dzielili się różnymi piosenkami śpiewanymi na 

cześć swoich drużyn. Przyznam szczerze, że lubię całą tę oprawę kibicowską piłki nożnej, choć nie znoszę 

kibolstwa – agresji i głupoty, która czasem ma miejsce w działaniach kibiców. Jedna z piosenek 

zamieszczona na forum na cześć drużyny z Krakowa, była koszmarna. Jej treść była bardzo rasistowska, 

nawoływała do bicia Żydów. Pełna była wulgaryzmów i agresji. Napisałem na forum, że jest głupia i 

prymitywna. Ktoś mi napisał, że to przecież stara piosenka i że można jej posłuchać na YouTubie. 

Sprawdziłem. Faktycznie tak jest: piosenka tam wisi od dawna, ludzie piszą bzdury w komentarzach i nikt 

tego nie usuwa. Zgłaszałem film do administratora wielokrotnie, ale bezskutecznie. Film jak był, tak jest 

do dziś. Nie wiem, dlaczego nie chcą tego usunąć.  

Problem pojawił się tez wkrótce na forum. Ludzie w komentarzach pod moim postem pisali mnóstwo 

strasznych rzeczy. Były tam na przykład treści typu: Idź Żydku do swoich, czas wracać do Izraela; jeszcze 

jesteś żywy, myślałem, że wszyscy zostali wyrżnięci przez Niemców; Znalazł się Żydek, będzie 

prawdziwym Polakom mówił, co wolno, a co nie. Są to chyba tylko najbardziej niewinne komentarze 

skierowane pod moim adresem. Dużo było w nich agresji. Jak tu żyć? Przecież ja nawet nie jestem Żydem. 

Zareagowałem na głupią piosenkę i tyle, a tu takie morze nienawiści. Odpowiadałem na posty, nawet sobie 

z niektórych wypowiedzi żartowałem, pytałem, kto to taki „prawdziwy Polak”, ale nie uzyskałem 

odpowiedzi. Im chyba tylko chodziło o to, aby wylać z siebie całą agresję i nienawiść.  

 

 

 



Załącznik numer 2  

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

konkursu  “Reżyserowie Reakcji” 

 

Grupa: 

Szkoła/klasa/placówka 

 

Adres mailowy 
 

Telefon kontaktowy: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko Opiekuna klasy/placówki 
 

 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zasad przystąpienia i udziału w konkursie zawartych w niniejszym zgłoszeniu oraz regulaminie i 

zobowiązujemy się do ich przestrzegania. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy 

z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst 

jednolity Dz.U. 2018 poz. 1191 z poźń. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć i nagrań zawierających mój 

wizerunek/wizerunek mojego dziecka (podopiecznego) zarejestrowany na potrzeby konkursu dotyczącego cyberprzemocy. Wyrażenie zgody 

jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia i nagrania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej KPP Pabianice oraz na fanpage i stronie 

internetowej Grupy wolontarystycznej “Agrafka”, Fundacji “Pomaganie jest Fajne” a także w środkach masowego przekazu. Zezwolenie 

dotyczy fotografii i nagrania przedstawiającej zarówno w postaci całej sylwetki, jak i portretu, osobno lub w zestawieniu z wizerunkami 

innych osób. Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka wyrażam dobrowolnie. 
 

 

 

____________________                                                                                 _________                    ___________                                                                                                         

pieczątka Dyrektora/Kierownika Placówki                                                                        Podpis Opiekuna klasy/placówki                                             
 

 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika, którego wizerunek został utrwalony na nagraniu 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

  



Obowiązek informacyjny: 

Zgodnie z wymaganiami 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) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant 

Powiatowy Policji w Pabianicach przetwarza Pana/Pani dane osobowe: 

1.    Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach z siedzibą przy ul. Żeromskiego 18 w 

Pabianicach, kod 95-200. 

2.    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Łukasz Szczerbakowicz, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl 

3.    Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są: 

a.    w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, 

wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w 

ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa 

przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO). 

b.    W celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO) 

c.    w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji 

oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO) 

d.    w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale  niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, 

jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. 

a RODO). 

e.    w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem 

Powiatowym Policji w Pabianicach bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO). W 

przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź 

zawarcie umowy. 

4.    W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do: 

a.    dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji 

niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Powiatowy Policji w 

Pabianicach; 

b.    sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

c.    usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie 

wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach 

przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;  

d.    ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, 

uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie; 

e.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w 

których Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

5.    Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach, (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku 

prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -  przysługuje 

Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

6.    W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

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

7.    W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach Pana/Pani danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.     

8.    Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na 

podstawie obowiązującego prawa. 



9.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie 

przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w 

przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji 

stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku 

10.     Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik numer 3 

 

......................................................................................... 
Miejscowość, data 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Reżyserowie reakcji” 
imię:  …………….…………………………………………………..………………  
nazwisko: ..……………...................…....................................……….………………….. 
szkoła oraz klasa….................................……………..........................................................…….  
 

Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny na stronie: http://www.pabianice.policja.gov.pl/  oraz w środkach 

masowego przekazu. 
 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000). 
 

……………………………………………… 
(czytelny podpis opiekuna) 

 

……………………………………… 
(podpis uczestnika) 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1191 z poźń. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć i nagrań 

zawierających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka (podopiecznego) zarejestrowany na potrzeby konkursu „Reżyserowie 

reakcji”. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia i nagrania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej KPP 

Pabianice oraz na fanpage i stronie internetowej Grupy wolontarystycznej “Agrafka”, Fundacji “Pomaganie jest Fajne” oraz w środkach 

masowego przekazu. Zezwolenie dotyczy fotografii i nagrania przedstawiającej zarówno w postaci całej sylwetki, jak i portretu, 

osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób. Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka wyrażam dobrowolnie.  
 

 

                 …………………………………….. 
                      (czytelny podpis opiekuna) 

 

                                     ………………………………….. 
                        (podpis uczestnika) 
 

http://www.pabianice.policja.gov.pl/

