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REGULAMIN KONKURSU NA FILM  

PROMUJĄCY POSTAWY PROEKOLOGICZNE 

„OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZĄ WSPÓLNĄ ASPIRACJĄ” / 

„ENVIRONMENTAL PROTECTION - OUR COMMON ASPIRATION” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy  regulamin , zwany dalej:  „Regulaminem”,  określa  warunki  i  zasady,  na  jakich  

odbywa  się konkurs pod nazwą „OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZĄ WSPÓLNĄ 

ASPIRACJĄ” / „ENVIRONMENTAL PROTECTION - OUR COMMON 

ASPIRATION”, zwany dalej: „Konkursem”. 

2. Organizatorami Konkursu są: 

1) STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY SZLAK 

NIZINY MAZOWIECKIEJ”, Czerwonka Włościańska 38, 06 – 232 Czerwonka, 

adres e – mail: biuro@lgdzielonyszlak.pl; 

2) LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MORAWSKIE WROTA”, Ul. Raciborska 27, 

44 – 350 Gorzyce, adres e – mail: biuro@morawskie-wrota.pl, 

3) LOCAL ACTION GROUP ASSOCIATION OF THE EREMIA GRIGORESCU, 

Oras Targu Bujor, str. General Eremia Grigorescu, nr. 105, Sediu Primarie, cam. 5, 

jud. Galati, galeg1863gl@gmail.com, 

4) THE ASSOCIATION OF GAL COVURLUI, Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, 

Bl.F5, Ap.1, Județul Galați, asgalcovurlui@gmail.com. 

3. Konkurs odbywa się w ramach realizacji projektu współpracy międzynarodowej “Ochrona 

środowiska - naszą wspólną aspiracją" / "Environmental protection - our common 

aspiration”. 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII w przedziale wieku 

od 10-15 lat, zamieszkujących obszary przynależne do Organizatorów Konkursu, objęte 

LSR, tj. : 
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- obszar Gmin: Maków Mazowiecki, Czerwonka, Różan, Szelków, Młynarze, Sypniewo, 

Krasnosielc, Płoniawy-Bramura dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony 

Szlak Niziny Mazowieckiej” 

- obszar Gmin: Gorzyce, Godów, Krzyżanowice, Mszana, Marklowice, Lubomia dla 

Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota”. 

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

  

§ 2 

CEL KONKURSU 

Celami Konkursu są: 

 promowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej,  

 pobudzenie wśród uczestników Konkursu zainteresowania tematyką ochrony środowiska  

i przeciwdziałania zmianom klimatu,  

 podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży, 

 ukazanie i wdrożenie przykładów dobrych praktyk proekologicznych w codziennym życiu, 

 nabycie umiejętności korzystania z nowoczesnych instrumentów promocji i marketingu 

(telefon, kamera, Internet). 

 

§ 3 

PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem Konkursu jest realizacja krótkiego filmu ujętego w formie multimedialnej 

(zrealizowany za pomocą dowolnego sprzętu) o tematyce proekologicznej zgodnie z celami 

Konkursu. 

 

§ 4 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE FILMÓW 

1. Film nie może trwać mniej niż 120 sekund i nie więcej niż 240 sekund. 
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2. Film należy przesłać do lokalnego organizatora konkursu za pomocą szybkiego transferu 

typu „wet transfer”. W opisie filmu należy zamieścić frazę: "Film propagujący postawy 

proekologiczne organizowany w ramach projektu EPOCA”. 

3. Film należy wysłać na adres e-mail jednego z Organizatorów, w zależności od miejsca 

zamieszkania, wraz z podaniem imion i nazwisk autorów (załączając uzupełnioną i 

podpisaną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami do Regulaminu). 

 

§ 5 

CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Filmy można wysyłać w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia Konkursu, jednak nie później niż 

do 10 czerwca 2021r. 

2. Wyniki Konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną ogłoszone na 

stronach internetowych Organizatorów  w ciągu 30 dni od dnia, w którym upływa termin 

nadsyłania prac. 

 

§ 6 

ZASADY KONKURSU 

1. W konkursie bierze udział zespół składający się z max. 5 osób, zwany dalej Uczestnikiem. 

2. Nie określa się ograniczeń w liczbie Uczestników spośród danej szkoły. 

3. Uczestnik Konkursu może zgłosić jeden film. 

4. Film nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodny  

z normami obyczajowymi. 

5. Ze względu na to, że uczestnikiem są osoby niepełnoletnie, do filmu załączone powinno 

być oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na 

udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. Załączenie oświadczenia 

oznacza, że rodzic lub opiekun prawny akceptuje Regulamin Konkursu oraz wyraża zgodę 

na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika na potrzeby 

Konkursu (załącznik numer 2 do Regulaminu). 

6. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

przesłanej pracy w działaniach promocyjnych Organizatorów oraz z udzieleniem 

Organizatorom Konkursu nieodpłatnej licencji na publiczne udostępnianie prac oraz inne 
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jej wykorzystanie na wszystkie czynności konieczne dla realizacji Konkursu (załącznik 

numer 2 do Regulaminu). 

7. Przesłanie filmu oznacza akceptację przez uczestnika warunków Konkursu oraz jego 

Regulaminu. 

 

§ 7 

OCENA I NAGRODY 

1. Konkurs zostanie podzielony na dwa etapy. 

2. W etapie pierwszym:  

1) Uczestnicy Konkursu nadsyłają filmy do  lokalnych Organizatorów Konkursu 

(zgodnie z miejscem zamieszkania) za pomocą szybkiego transferu typu „wet 

transfer”. W opisie filmu należy zamieścić frazę: "Film propagujący postawy 

proekologiczne organizowany w ramach projektu EPOCA”. 

2) Każdy z Organizatorów powołuje Komisję, która dokonuje oceny filmów i wybiera 

spośród wszystkich 3 najlepsze, kierując się następującymi kryteriami: zgodność z 

tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość i oryginalne 

ujęcie tematu, forma wykonania.  

3) Na szczeblu każdego Organizatora 3 wyróżnione filmy przechodzą do kolejnego 

etapu. 

4) 3 filmy wybrane przez każdego z Organizatorów zostaną nagrodzone na etapie 

lokalnym i przekazane do etapu II- międzynarodowego.  

5) Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano gadżety ekologiczne, a dla 

laureatów konkursu dodatkowo atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

3. W etapie II: 

1) bierze udział 12 filmów – po 3 wyłonione w etapie pierwszym przez każdego z 

Organizatorów. 

2) Jury złożone z przedstawicieli każdego z Organizatorów dokonuje oceny filmów  

i wybiera spośród nich  najlepsze. 

3)  Filmy wybrane przez Jury zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu 

EPOCA.  

4.Decyzje Komisji oraz Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
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§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji 

o laureatach Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych 

organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 

2. Osoby biorące udział w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, 

zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego 

odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania filmu w Internecie w tym na 

stronach każdego z Organizatorów oraz na stronie internetowej projektu EPOCA, a także 

w materiałach promocyjno-informacyjnych  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 

przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

organizację Konkursu.  

4. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego Regulaminu.  

5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatorów, na stronach internetowych 

Organizatorów oraz na stronie internetowej projektu EPOCA. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem. 
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