
 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY FILM O TEMATYCE OCHRONY 

BIORÓŻNORODNOŚCI W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą 

„KONKURS NA NAJCIEKAWSZY FILM O TEMATYCE OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI W KRAJOBRAZIE 

ROLNICZYM” zwanego dalej „Konkursem”. 

 

§ 2 

Konkurs jest elementem projektu o nazwie „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” 

realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wraz z Zespołem Parków 

Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie i dofinansowanego ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW). 

§ 3 

Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 4 

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej projektu pod adresem: 

www.fdpa.org.pl/regulamin-konkursu-lokalny-system-monitoringu-wod. 

Organizator  

§ 5 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, 

ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. 

Cel konkursu 

§ 6 

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw uczniów szkół 

rolniczych w zakresie ochrony bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, poprzez propagowanie zasad 

zrównoważonego rolnictwa. 

Zasady konkursu 

§ 7 

1. Konkurs rozpocznie się 1.09.2020 r. i zakończy się 30.09.2020 r. 

http://www.fdpa.org.pl/regulamin-konkursu-lokalny-system-monitoringu-wod


2. Na stronie internetowej projektu zostaną opublikowane zasady konkursu a następnie, 

najpóźniej do 30.10.2020 r. ogłoszone wyniki konkursu. 

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół kształcących w zawodach rolniczych z całej 

Polski na poziomie średnim i zawodowym. 

4. Film musi być wykonany i zgłoszony do konkursu przez grupę uczniów liczącą od 3 do 5 osób. 

5. Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 30 września do godziny 16.00 przesłać lub 

dostarczyć na adres pocztowy Organizatora: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 

ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa”,  (liczy się data wpływu do Organizatora): 

 film na CD/DVD/PENDRIVE 

 wypełniony przez uczniów formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu, zawierający dane osób zgłaszających film do konkursu, 

 zgodę na opublikowanie filmu na stronie projektu oraz innej przestrzeni internetowej 

(strony szkół, portale społecznościowe itp.)  wraz z danymi uczestników konkursu, 

 w przypadku osób nieletnich niezbędne jest złożenie dodatkowych zgód dotyczących 

udziału w konkursie przez opiekunów prawnych. 

 recenzję filmu przez nauczyciela przedmiotów rolniczych. 

 

6. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie a następnie wydrukować i opatrzyć 

odręcznymi czytelnymi podpisami uczniów. 

7. Jedna grupa uczniów może zgłosić tylko jeden film (zwany dalej również Pracą konkursową). 

8. Tematem  konkursu jest wpływ rolnictwa na stan środowiska naturalnego, w tym ochrona 

bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym i ochrona zasobów wodnych, dobre praktyki rolnicze 

w tym zakresie. 

9. Czas filmu nie może przekroczyć 5 minut. 

10. Technika  realizacji filmu oraz doboru sprzętu jest dowolna. 

11. Film musi być przygotowany specjalnie na niniejszy konkurs i nie może być wcześniej 

opublikowana. 

12. Format filmu powinien mieć jedną z wymienionych postaci: MP4, MOV, MKV,WMV, AVI. 

 

Prawa Autorskie 

§ 8 

1. Zgłoszenie filmu przez Uczestników Konkursu (grupę uczniów) na Konkurs oznacza udzielenie 

Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z przedmiotowego filmu 

przez Organizatora na okres trwania Konkursu oraz na 5 lat po jego zakończeniu, liczonym od 

dnia ogłoszenia wyników, bez ograniczeń terytorialnych na zasadach określonych w 

Oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich 

w związku z filmem ponoszą Uczestnicy Konkursu, którzy dokonali zgłoszenia danego filmu do 

Konkursu. 

3. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega sobie 

własność oraz nabycie – z chwilą wydania Nagrody - autorskich praw majątkowych do 

nagrodzonego w Konkursie filmu, a Laureaci Konkursu  automatycznie przenoszą na 

Organizatora wszelkie prawa do nagrodzonego filmu na zasadach określonych w Oświadczeniu 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. W przypadku gdy film wykonany przez Uczestników Konkursu zawiera wizerunek osób 

trzecich, Uczestnicy Konkursu zobowiązują się posiadać zgodę tych osób na wykorzystanie ich 

wizerunku, o treści analogicznej do zgód podpisywanych przez Uczestników. 

 



Kapituła konkursowa 

§ 9 

1. W skład Kapituły konkursowej wchodzą:  

- 2 przedstawicieli Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 

- 1 przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego 

- 1 przedstawiciel Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym 

Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie . 

2. Decyzja Kapituły dotycząca zwycięzców jest ogłaszana w formie protokołu i listy rankingowej. 

3. Lista rankingowa zostanie zamieszona na stronie internetowej projektu najpóźniej 

30.10.2020 r 

4. Ocena Kapituły konkursowej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 

Kryteria oceny 

§ 10 

1. Kryteria oceny, które zostaną wzięte pod uwagę przy ocenie materiału filmowego: 

a) Związek z tematem konkursu (10 pkt.) 

b) Sposób przekazania treści (10 pkt.) 

c) Jakość i profesjonalizm wykonania (10 pkt.) 

d) Pomysłowość (10 pkt.) 

e) Walory edukacyjne (10 pkt.) 

 

Nagrody w konkursie 

§ 11 

 

1. Nagrody w konkursie są sfinansowane ze środków NFOŚiGW.  

2. W konkursie przewidziano przyznanie nagrody: 

a) za zdobycie pierwszego miejsca dla wszystkich członków grupy , o której mowa w §7 

ust.4 niniejszego Regulaminu, przewidziano karty prezentowe do sklepów  

z elektroniką o wartości 500 zł na osobę, 

b) za zdobycie 2 miejsca dla wszystkich członków  grupy, o której mowa w §7 ust.4 

niniejszego Regulaminu przewidziano karty prezentowe do sklepów z elektroniką  

o wartości 300 zł na osobę, 

c) za zdobycie 3 miejsca dla wszystkich członków grupy, o której mowa w §7 ust.4 

niniejszego Regulaminu  przewidziano karty prezentowe do sklepów z elektroniką  

d) o wartości 200 zł na osobę. 

  

3. Nagrody zostaną przekazane 3 grupom, które zdobędą kolejno najwyższą liczbę punktów. 

4. Nagrody zostaną przesłane na adres szkoły do której uczęszczają uczestnicy konkursu  

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.  

 

Dane osobowe 

§ 12 

1. Uczestnicy przekazują swoje dane osobowe organizatorowi – Fundacji na rzecz Rozwoju 

Polskiego Rolnictwa Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, tym samym wyrażają zgodę na 

gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych  

w celu przeprowadzenia konkursu. 

2. Podanie danych osobowych koniecznych do wzięcia udziału w konkursie jest dobrowolne, 

jednak ich nie podanie wyklucza uczestnictwo w konkursie.  



3. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swych danych osobowych gromadzonych przez 

organizatora, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia. 

4.  Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz.U.2019.1781 ). Administratorem danych osobowych jest organizator. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie 

mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu  

w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

zorganizowanie Konkursu. Informację o ewentualnych zmianach Organizator ma obowiązek 

zamieścić na stronie internetowej projektu. 

3.  W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają m.in. odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2 – Zgody i oświadczenia 

 

 

 

http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/uploads/formularz_zgloszeniowy.docx

