
REGULAMIN 

Powiatowego Konkursu Międzyszkolnego 

na krótki film promujący dbanie o czyste powietrze i otaczające nas środowisko a także ukazujący 

piękno przyrody powiatu tureckiego. 

 

I. Organizator: 

1. Organizatorem konkursu na krótki film (spot) promujący dbanie o czyste powietrze, środowisko, 

a także ukazujący piękno przyrody (zwanego dalej „Konkursem”) jest Starosta Turecki przy udziale 

Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska z siedzibą w Turku, ul. Łąkowa 4a, (zwany dalej 

„Organizatorem”). 

2. Informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane na stronie Powiatu Tureckiego. 

 

II. Cele konkursu: 

1. Propagowanie proekologicznych zachowań na terenie  Powiatu Tureckiego i najbliższego otoczenia. 

2. Rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony powietrza, środowiska i przyrody. 

3. Dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem. 

4. Wdrażanie uczniów do uczestnictwa w różnych typach konkursów. 

5. Kształtowanie umiejętności tworzenia filmów edukacyjnych. 

 

III. Adresaci konkursu: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 

z terenu powiatu tureckiego. 

 

IV. Zasady uczestnictwa: 

1. Prace będą oceniane w kategorii indywidualnej. 

2. Jeden uczestnik może zgłosić jeden film, nieprzekraczający czasu trwania - trzy minuty. 

3. Film należy przygotować dowolną kamerą z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa. 

4. Za dzień rozpoczęcia konkursu uznaje się dzień jego ogłoszenia – podania do publicznej wiadomości. 

5. Podsumowanie konkursu odbędzie się 16-20 listopada br. w budynku Wydziału Geodezji i Ochrony 

Środowiska, ul. Łąkowa 4a, 62-700 Turek. 

6. Prace filmowe (nagrane na nośniku danych np. płyta CD, pendrive) z metryczką należy złożyć do 

30 października 2020 r., do godziny 13.00, w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska, ul. Łąkowa 

4a, 62- 700 Turek, pokój nr 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs 2020”. 

7. Zgłoszone prace powinny zawierać metryczkę według wzoru: tytuł filmu, autor, opiekun (nauczyciel), 

pełna nazwa szkoły z adresem , telefonem i e-mailem. 

8. Prace konkursowe będą oceniane pod względem oryginalności, problematyki poruszonego tematu, 

walorów edukacyjnych i estetycznych. 

9. Temat prac musi mieć związek z przyrodą  i ochroną środowiska na terenie powiatu tureckiego. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania filmów do celów promocyjno-edukacyjnych. 

11. Organizator zastrzega, że ww. terminy trwania i podsumowania konkursu mogą ulec zmianie 

w związku z sytuacją COVID-19 (koronawirus). 

 

V. Zasady przyznawania nagród: 

1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Komisję (wyłonioną przez Organizatora), według 

następujących kryteriów: 

a) zgodność wykonanej pracy z tematem przewodnim Konkursu; 

b) oryginalność ujęcia tematu. 

2. Spośród zakwalifikowanych prac zostanie wyłoniona jedna, która zostanie wykorzystana w kampanii 

na rzecz ochrony środowiska i przedstawienia walorów przyrodniczych powiatu tureckiego. 

3. W przypadku niskiego poziomu zgłaszanych prac, konkurs może pozostać nierozstrzygnięty. 

4. Dla uczestników konkursu organizator przewidział atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz nagrody 

wyróżnienia. 

5. Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania konkursu w budynku Starostwa Powiatowego 

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek. Uczestnicy konkursu  zostaną  poinformowani telefonicznie o miejscu 



i czasie wręczenia nagród. 

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz portalu 

społecznościowym Facebook. 

 

VI. Postanowienia końcowe: 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora 

danych osobowych uczestników Konkursu i akceptacji niniejszego regulaminu. 

3. Poprzez udział w konkursie, uczestnicy oświadczają, że zgłoszony przez nich film jest ich autorskim, 

oryginalnym i samodzielnym pomysłem, nienaruszającym praw, dóbr i godności osób trzecich.  

4. W przypadku, gdy zgłoszony film naruszałby prawa innych osób, Uczestnik konkursu ponosi pełną 

odpowiedzialność zarówno wobec Organizatora konkursu, jak i osób trzecich. 

5. Poprzez udział w konkursie uczestnicy przenoszą na Organizatora nieodpłatnie, bezterminowo, bez 

ograniczenia terytorialnego oraz na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do przesłanego  

filmu, na następujących polach eksploatacji bez oznaczenia jego autorstwa: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono, 

c) nieograniczone wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

d) w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony powyżej, 

e) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, 

f) publicznego prezentowania oraz umieszczania w sieci Internet. 

6. Złożone prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością Organizatora. 

7. Wszelkie zapytania i informacje należy kierować do Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska, 

ul. Łąkowa 4a, 62 - 700 Turek, beatawojciechowska@powiat.turek.pl, nr tel. 63 222 32 89. 

8. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) – Organizator 

Konkursu. 


