
 

R E G U L A M I N 

konkursu EKOKAMERA 

I edycja pn.: „Klaps, kamera, akcja – nakręcona segregacja” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na wykonanie 

filmiku pn.: „Klaps, kamera, akcja – nakręcona segregacja”, zwanego dalej 

„Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w nim.  

2. Organizatorami Konkursu są Powiat Koniński, Miasto Konin, Gmina Grodziec, 

Nadleśnictwo Grodziec. 

II. Cele Konkursu 

1. Kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej 

zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych. 

2. Promowanie idei powtórnego wykorzystywania odpadów oraz zapobiegania 

powstawaniu odpadów; 

3. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata 

przyrody.  

4. Nabycie przez młodzież umiejętności realizowania projektów - działania w grupie. 

5. Promowanie szkół zaangażowanych w realizację zadań z zakresu ochrony 

środowiska. 

III. Przedmiot i czas trwania konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów z terenu powiatu konińskiego oraz miasta Konin 

i będzie przeprowadzony w trzech odrębnych kategoriach:  

 dla klas 5-6 szkół podstawowych, 

 dla klas 7-8 szkół podstawowych, 

 dla uczniów szkół  ponadpodstawowych. 

2. Zgłoszenia szkół podpisane przez Dyrektora szkoły przyjmowane są na formularzu 

(załącznik nr 1) wyłącznie w formie papierowej do 30 listopada 2022 r. 

korespondencyjnie na adres: 

Starostwo Powiatowe w Koninie 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin 

z dopiskiem: EKOKAMERA 



 

 

bądź osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie (liczy się data wpływu 

do Urzędu). Zgłoszenia nadesłane po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub zmiany 

terminu przeprowadzenia Konkursu, w przypadku otrzymania niedostatecznej liczby 

zgłoszeń. Minimalna liczba zgłoszeń w Konkursie konieczna do jego 

przeprowadzenia wynosi 10 z kategorii szkół podstawowych i 5 z kategorii szkół 

ponadpodstawowych.   

4. Przedmiotem konkursu jest filmik ujęty w formie multimedialnej (*mp4, *avi, *mpg, 

*divx, *xvid, *mpeg), trwający maksymalnie 60 sekund zgodnie z tematem konkursu. 

5. Przesłanie przygotowanych prac przez szkoły w formie określonej w niniejszym 

regulaminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). 

6. Niezachowanie terminów wyżej określonych skutkuje dyskwalifikacją z Konkursu.  

7. Poinformowanie na piśmie laureatów nastąpi do dnia 19 maja 2023 r.  

8. Finał  - planowana data 2 czerwca 2023 r. 

9. Czas trwania konkursu: 21 października 2022 r.– 2 czerwca 2023 r.  

IV. Zasady konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w II etapach: 

 Etap I - przeprowadzany jest przez Komisję Konkursową. Prace komisji 

konkursowej wyłaniają najlepsze projekty. Po zakończonych pracach komisji 

nastąpi przesłanie informacji do szkół o laureatach oraz poinformowanie o wielkim 

finale – do 19 maja 2023 r.  

 Etap II – finał  uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem 

nagród i dyplomów podczas pikniku ekologicznego planowanego w dniu 

2 czerwca 2023 r.  

2. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace 3 - osobowych grup (zespół). 

3. Za każdy zespół biorący udział w konkursie odpowiada jeden opiekun. 

4. Każda grupa może zgłosić jeden filmik zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Regulaminie. 

5. Filmik należy dostarczyć na płycie CD lub DVD opisanej nazwą szkoły oraz nazwą 

gminy wraz z kartą informacyjną (załącznik nr 2). 

6. Do każdej przesłanej pracy należy dołączyć oświadczenia i zgody wszystkich 

uczestników (załącznik nr 3  - dla uczestników poniżej 18 roku życia i załącznik nr 4 -  

dla uczestników pełnoletnich). 



 

7. Do konkursu mogą by zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie 

naruszające praw autorskich osób trzecich oraz nigdzie poprzednio niepublikowane.  

8. Do realizacji pracy konkursowej zespół może zaangażować inne osoby, które nie 

będą członkami danego zespołu i nie będą im przyznawane nagrody.   

9. Uczestnicy konkursu udzielają organizatorom bezterminowej nieodpłatnej zgody na 

korzystanie z prac konkursowych w celach promocyjno– marketingowych, stosownie 

do potrzeb organizatorów.  

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych 

z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie 

nadają się one do publicznej prezentacji.  

11. Film nagrany i przekazany do oceny w innym formacie niż wskazanym w Regulaminie 

zostanie odrzucony. 

12. Niespełnienie jednego z ww. warunków dyskwalifikuje uczestników.  

V. Zasady przyznawania nagród 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną na czas 

trwania konkursu.  

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi minimum 5 osób, m.in. przedstawiciele: 

 Starostwa Powiatowego w Koninie 

 Urzędu Miejskiego w Koninie 

 Urzędu Gminy Grodziec 

 Nadleśnictwa Grodziec   

3. Kryterium oceny prac: 

 zgodność pracy z tematem, regulaminem oraz celami konkursu, 

 czytelność przekazu, 

 pomysłowość i kreatywność, 

 jakość wykonania nagrania, 

 wartość merytoryczna i walory edukacyjne filmiku, 

4. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają większością głosów. W przypadku równości 

głosów decyduje głos przewodniczącego.  

5. Komisja Konkursowa przyzna nagrody za I, II i III miejsce w trzech kategoriach. 

Nagrodę rzeczową otrzymają szkoły laureatów pierwszego miejsca  we wszystkich 

kategoriach. 

6. Komisja Konkursowa dopuszcza przyznanie nagrody specjalnej.  

7. Decyzja Komisji Konkursowej, co do wyboru nagrodzonych prac, jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie.  



 

8. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie 

Komisji Konkursowej uczestniczący w pracach.  

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia powstałe podczas doręczenia przez 

pocztę lub kuriera prac zgłoszonych na konkurs. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

4. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: 

 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego 

w Koninie, Agnieszka Rączka, tel. 63 24 03 239 oraz email:  

agnieszka.raczka@powiat.konin.pl 

mailto:agnieszka.raczka@powiat.konin.pl

