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REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
„Celujemy w Zieloną Przyszłość”
§1. Cele konkursu
Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów, a także
kształtowanie poczucia odpowiedniości za środowisko w skali globalnej jak i lokalnej. Konkurs
przyczyni się do promowania idei zrównoważonego rozwoju, a także Celów Zrównoważonego
Rozwoju, w szczególności celu 4.7. Konkurs ma za zadanie kształtować nawyki kultury
ekologicznej, oraz zwiększyć poczucie moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę
dóbr przyrody. Nadto celem Konkursu jest umożliwienie uczniom prezentacji zainteresowań i
uzdolnień oraz rozwój ich kompetencji cyfrowych.
§2. Organizator i uczestnicy konkursu
1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie „Na Styku” oraz XVII Liceum
Ogólnokształcące w Gdyni.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół
ponadpodstawowych z terenu województwa pomorskiego.
3. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne bądź zespoły filmowe (maks. 5 osób).
4. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie jury, osoby biorące udział w przygotowaniu
konkursu oraz ich rodziny.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
§3. Etapy konkursu
1. Konkurs składa się z trzech etapów: I - etap szkolny, II - etap rejonowy oraz III - etap
finałowy.
2. W etapie szkolnym uczniowie zgłaszają nauczycielowi pomysły na spot reklamowy na
jeden z wybranych tematów:
● ograniczenia plastiku i zmiany świadomości społeczeństwa na temat szkodliwości
plastiku;
● nadmiernej konsumpcji;
● budowy kompostowników w celu produkcji nawozu;
● naprawiania rzeczy, które da się naprawiać (zmniejszenie zapotrzebowania na
surowce);
● segregacji śmieci;
● zero waste;
● zmiany sposobu dojazdu do szkoły,
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a także wszystkich szeroko rozumianych zachowań proekologicznych.
3. Nauczyciele typują osoby, które wezmą udział w konkursie na szczeblu rejonowym.
4. W etapie rejonowym uczniowie opisują w formularzu zgłoszeniowym pomysły na spot
reklamowy.
5. Szkoły zgłaszają uczniów do etapu rejonowego konkursu wyłącznie poprzez formularz
online, dostępny na stronie internetowej: www.getupandgoals.pl do dnia 14 lutego 2020
roku. Nadto, Szkoły dostarczają organizatorowi wszelkie wymagane niniejszym
regulaminem zgody i oświadczenia, które zostały zawarte w Załączniku nr 1. Zgody i
oświadczenia dostarczane są za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A. z
siedzibą w Warszawie na adres:
Stowarzyszenie “Na Styku” al. Grunwaldzka 76/78, lok. 223, 80-244 Gdańsk
6. Do dnia 21 lutego 2020 roku nastąpi ogłoszenie listy 20 najlepszych prac konkursowych.
7. Od dnia 21 lutego 2020 do dnia 22 marca 2020 uczniowie przygotowują spoty reklamowe.
Filmy należy przesłać na OneDrive udostępniony przez organizatora na stronie internetowej
www.getupandgoals.pl/ do 22 marca 2020 roku.
8. W etapie wojewódzkim 25 marca 2020 roku uczniowie prezentują spoty reklamowe przed
komisją konkursową.
9. Film podlegający ocenie powinien:
1) posiadać tytuł,
2) zawierać nazwisko/a jego twórcy/ów,
3) trwać do 3 minut.
10. Każdy z uczestników indywidualnych lub grup ma możliwość złożenia w Konkursie tylko
jednego projektu filmowego.
11. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenia w ich imieniu dokonuje rodzic lub opiekun
prawny. Osoby te ponoszą odpowiedzialność za zgłoszenie nieletnich uczestników do
Konkursu.
12. Uczestnicy zobowiązują się do zgłaszania utworów nieobciążonych prawami autorskimi
i pokrewnymi osób trzecich oraz nienaruszających ich dóbr osobistych.
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników praw
autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich odnoszących się do zgłoszonych
utworów.
14. Zgłoszone filmy nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe.
§4. Terminy poszczególnych etapów konkursu
1. Etap szkolny odbędzie się w terminie od 25 października do 11 listopada 2019 roku w
szkołach uczestniczących w konkursie.
2. Etap rejonowy, będący etapem online, odbędzie się w terminie od 12 listopada 2019 roku do
14 lutego 2020 roku.
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3. Etap wojewódzki zostanie zorganizowany dnia 25 marca 2020 roku, godz. 10.00 – 13.00 w
budynku XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, Gdynia, ul. Wiczlińska 50A.
§ 5. Komisja
1. Wyboru laureatów Konkursu dokona Komisja składająca się z osób wskazanych przez
Organizatorów, posiadających doświadczenie z zakresu edukacji ekologicznej, przy czym
minimalna liczba członków Komisji wynosi 3 (trzy) osoby.
2. Obradom Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji, wybrany przez członków
Komisji większością głosów, a w przypadku jego nieobecności, osoba przez niego
wyznaczona.
3. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej
liczby głosów, decyduje głos Prowadzącego Komisji.
4. Komisja Konkursowa, dokona oceny prac konkursowych na posiedzeniu zamkniętym,
a następnie wyłoni zwycięzcę konkursu oraz przyzna maksymalnie dwa wyróżnienia.
5. Kryteriami oceny prac konkursowych są:
1) koncepcja filmu i scenariusz;
2) kreatywność i pomysłowość;
3) praca kamery, nagranie i montaż filmu;
4) zgodność z tematyką konkursu oraz ideą zrównoważonego rozwoju.
6. Obsługę Komisji zapewnia XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.
§ 6. Nagrody
1. W Konkursie przewidywane są nagrody rzeczowe.
2. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 25 marca 2020 roku w budynku XVII Liceum
Ogólnokształcącego w Gdyni, Gdynia, ul. Wiczlińska 50A.
3. Decyzja Komisji Konkursowej, co do przyznania nagrody jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu.
4. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody rzeczowe, ani na równowartość pieniężną.
§ 7. Prawa autorskie
1. Przesłanie pełnego zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne:
1) z zapewnieniem przez zgłaszającego, iż autor posiada pełnię praw do eksploatacji pracy
konkursowej i w żaden sposób przy jej tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani
innych praw osób trzecich;
2) z nieodpłatnym nabyciem przez Organizatora nieograniczonej czasowo i terytorialnie,
niewyłącznej licencji do pracy konkursowej w zakresie:
a) utrwalania, kopiowania, wprowadzenia do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych,
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b) wystawiania lub publicznej prezentacji (na ekranie), w tym podczas seminariów
i konferencji,
c) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych,
d) prawa do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami,
opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienia, modyfikacji,
tłumaczenia na różne języki, zmiany barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich
części,
e) publikacji i rozpowszechniania w całości lub w części;
3) ze zobowiązaniem się przez zgłaszającego, iż w przypadku zgłoszenia roszczeń przez
osoby trzecie z tytułu korzystania z pracy konkursowej zgłoszonej przez zgłaszającego
do Konkursu, podejmie wszelkie niezbędne działania zmierzające do udowodnienia
bezpodstawności zgłoszonych roszczeń i pokryje wszelkie koszty wynikające z tych
roszczeń;
4) z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w stosunku
do zgłoszonej pracy konkursowej, zgłaszający, który dokonał jej zgłoszenia zostanie
poinformowany niezwłocznie o takich roszczeniach.
§ 8. Kontakt
Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać u koordynatora konkursu
p. Sebastiana Ropel (wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na e-mail:
sebastian.ropel@nastyku.org).

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Zgoda przedstawiciela ustawowego, oświadczenie dotyczące praw autorskich
i zgody na przetwarzanie danych osobowych.

