
Organizator Partner ekologiczny Patronat  honorowy

§ 1 Cele

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Przedmiot Konkursu

Celem głównym konkursu na spot ekologiczny (dalej „Konkurs”) jest podniesienie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa przez zaangażowanie uczestników w tworzenie 

atrakcyjnych i nowoczesnych materiałów edukacyjnych w postaci spotów video.

1. Organizatorem Konkursu pn. „Eko - Kadr" jest Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie, filia Klub 

Delta ul. Racławicka 10.

2. Konkurs jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

3. Patronat Honorowy Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

4. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu.

1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie krótkiego spotu video, zwanego dalej Pracą 

Konkursową, ukazującego w sposób kreatywny wszelkie działania podejmowane na rzecz 

ochrony środowiska.

Regulamin 3. Wojewódzkiego konkursu na spot ekologiczny

w ramach 16. Dąbskich Wieczorów Filmowych

„Eko - Kadr”



2. Konkurs jest organizowany w 2 kategoriach tematycznych:

- czyste powietrze,

- moja woda.

3. Uczestnik Konkursu musi przyporządkować swoją Pracę Konkursową do jednej z 

powyższych kategorii.

4. Długość Pracy Konkursowej nie może przekraczać 90 sekund.

5. Film musi być nagrany w formacie MP4, MOV lub 3GP.

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, mieszkających w czasie 

trwania Konkursu (01.05-22.07.2022) na terenie województwa zachodniopomorskiego.

2. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia 

zgłoszenie oraz przesłania Pracy Konkursowej przez stronę www.wieczoryfilmowe.pl, 

(zakładka “Eko - Kadr”).

3. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić 2 spoty, po jednym dla kategorii określonych w § 3 ust 

2.

4. Prace Konkursowe należy dostarczyć w terminie do 22.07.2022 r. Prace Konkursowe 

przesłane po upływie tego terminu nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

5. Organizator nie zwraca Uczestnikom Konkursu kosztów udziału w Konkursie.

Sposób przeprowadzenia konkursu, kryteria oceny Prac Konkursowych

1. Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona niezależne Jury powołane przez 

Organizatora.

2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

3. Kryteria oceny prac konkursowych:

- walory artystyczne, oryginalność i atrakcyjność filmu,

- edukacyjny i wychowawczy charakter filmu,

- spójność treści filmu z kategorią tematyczną § 3 pkt 2.

4. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia dla każdej kategorii 

opisanej w § 3 pkt 2.

5. Nagrodami w Konkursie są statuetki oraz:

I miejsce - Konsola Nintendo Switch,

II miejsce - Tablet Samsung,

III miejsce - Głośnik bezprzewodowy,

wyróżnienia – Smartwatch.

§ 4 Warunki uczestnictwa

§ 5



6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31.07. 2022 na stronie internetowej 

www.wieczoryfilmowe.pl.

7. Zwycięzcy i osoby wyróżnione w konkursie zostaną o tym fakcie poinformowane 

telefonicznie lub drogą mailową.

8. Nagrody zostaną wręczone do 31 lipca 2022 r.

1. Przystąpienie do Konkursu i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy 

Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby 

realizacji Konkursu i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm,) oraz zgodnie z ustawą o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 a późn. 

zm.).

3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej oraz dysponuje pełnią 

praw autorskich i że udziela Organizatorowi oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nieodpłatnej licencji do korzystania z filmu 

konkursowego oraz jego modyfikacji na polach eksploatacji:

- wprowadzanie do obrotu,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- nieodpłatne użyczenie,

- publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,

- rozpowszechnianie, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez publikowanie w 

mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie.

4. Licencja o której mowa w pkt. 3, uprawnia do wykorzystania Pracy Konkursowej 

samodzielnie, jak i w ramach materiałów wydawanych przez Organizatora oraz Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wspólnie z innymi Pracami 

Konkursowymi.

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawa do wykonywania zależnego 

prawa autorskiego nastąpi nieodpłatnie.

7. W przypadku występowania w filmie osób trzecich Autor oświadcza, że dysponuje i wyraża 

zgodę na wykorzystanie wizerunku osób występujących w Pracy Konkursowej.

§ 6 Ochrona danych osobowych, prawa autorskie

8. Praca Konkursowa nie może przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych

przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury

osobistej.



9. W przypadku niewypełnienia któregokolwiek z opisanych wyżej wymogów formalnych, 

Praca Konkursowa zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę w Konkursie.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie informowania Uczestników o uchybieniach 

w dokumentacji prowadzących do dyskwalifikacji Pracy Konkursowej.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 

postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia, przełożenia 

lub odwołania Konkursu.

3. Udział w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego 

Regulaminu.

4. Organizator ma prawo usunąć Uczestnika z udziału w Konkursie z powodu 

nieprzestrzegania zasad Regulaminu.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6.Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozstrzygane będą 

polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia rozpatrywane 

będą przez właściwy miejscowo dla Organizatora Sąd.

7. Wszelkich informacji o Konkursie udziela w godzinach 10:00 do 16:00:

Komisarz Konkursu Sylwia Witkowska tel. 602 618 371

email: s.witkowska@klubdelta.pl

strona internetowa konkursu: www.wieczoryfilmowe.pl.

§ 7 Postanowienia końcowe
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