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Regulamin konkursu filmowego
dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej
w ramach akcji „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”

Organizator i czas trwania konkursu
1. Konkurs organizowany jest przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.
2. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 4 do 20 października 2021r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy wyróżnionych nastąpi w dniu 27
października 2021r.
Konkurs
1. Tematyka konkursu nawiązuje do kampanii edukacyjnej i informacyjnej „Słoneczne
Dni”, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii
słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
2. Celem konkursu jest:
a. upowszechnienie wiedzy na temat ochrony środowiska i klimatu poprzez
wykorzystanie energii słonecznej,
b. kształtowanie umiejętności obserwacji wpływu działalności człowieka na
środowisko naturalne,
c. motywowanie dzieci do działań twórczych,
d. rozwijanie umiejętności z zakresu wykorzystania technik i narzędzi IT.
3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmu, który tematycznie
związany będzie z ochroną środowiska, oszczędzaniem energii oraz wykorzystaniem
jej odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna i geotermalna.
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej z terenu
gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj.: Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska,
Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa,
Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn,
Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.
2. Do konkursu można zgłaszać filmiki, które nie były publikowane lub prezentowane w
innych konkursach.
3. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jeden, wykonany samodzielnie film.
4. Film zgłoszony do konkursu powinien zostać nakręcony przy pomocy telefonu
komórkowego i spełniać następujące wymagania techniczne:
a) długość filmu od 60 do 150 sekund.
b) film musi zawierać napisy początkowe lub końcowe prezentujące tytuł
filmu oraz imię i nazwisko autora.
5. Filmy powinny być dostarczone na płycie CD lub DVD w dowolnym formacie
umożliwiającym odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza.

6. Płyty powinny być opisane następującymi danymi: imię i nazwisko autora filmu,
klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
7. Zgłaszając swoją pracę do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz
zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy oraz nie narusza
praw autorskich osób trzecich, oraz innych dóbr prawnie chronionych.
8. Autor filmu oświadcza, że osoby, których wizerunek został umieszczony w filmie
wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku.
9. Prezentowane w filmie treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań
zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego
wychowania i kultury osobistej.
10. Płyty z filmami należy przesłać w terminie do dnia 20.10.2021r. do godz. 15.00 na
adres Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło z dopiskiem
„Konkurs filmowy” lub dostarczyć osobiście do siedziby Związku w Jaśle przy ul.
Towarowej 29, (budynek BUD-MARIO) II piętro, sekretariat wraz z dołączoną
zgodą rodzica/opiekuna uczestnika konkursu stanowiącą Załącznik Nr 1 do
regulaminu.
11. Płyty powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie w
transporcie.
12. Prace nadesłane po terminie oraz nie spełniające wymagań określonych w regulaminie
nie będą oceniane.
Rozstrzygnięcie konkursu, nagrody
1. Filmy nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną
przez Organizatora, która wyłoni 5 wyróżnionych prac.
2. Filmy będą oceniane według następujących kryteriów:
a) zgodność z tematyką konkursu,
b) oryginalność i twórcze podejście do prezentowanego tematu,
c) atrakcyjność prezentowanej formy.
3. Organizator przyzna 5 nagród dla wyróżnionych prac.
4. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród w przypadku małego zainteresowania
konkursem.
5. Nagrody dla autorów wyróżnionych prac zostaną dostarczone/odebrane formie
uzgodnionej z Organizatorem.
Informacja dla Rodziców/Opiekunów Uczestnika konkursu od których Związek Gmin
Dorzecza Wisłoki uzyska dane osobowe.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje:
1. Administratorem danych osobowych jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany
przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, adres
korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: ul.
Towarowa 29, 38-200 Jasło, email: biuro@wisloka.pl
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem adres korespondencyjny: ul.
Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200
Jasło, adres email: iod@wisloka.pl
3. Dane osobowe laureatów konkursu (niżej wyszczególnione) będą przetwarzane i
publikowane w następujących celach w oparciu o w/w podstawę prawną:
a) cel: udział w konkursie
- dane osobowe (imię, nazwisko, szkoła), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a – na podstawie zgody na
przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Rodzica/Opiekuna Uczestnika Konkursu;

b) cel: publikacja prac konkursowych na stronach internetowych Administratora oraz na
profilach w serwisach społecznościowych Administratora
- dane osobowe (imię, nazwisko, szkoła) oraz praca konkursowa autora;
c) cel: publikacja wizerunku na stronie internetowej Organizatora
– dane osobowe (imię, nazwisko, szkoła) wraz z fotografią wizerunku laureata z wręczenia
nagród;
d) cel: publikacja pracy konkursowej na wystawie prac podczas uroczystości wręczania
nagród
- dane osobowe (imię, nazwisko, szkoła) oraz praca konkursowa laureata
e) cel: archiwizacja dokumentacji przez Organizatora.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest
umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia
konkursu, opublikowanie informacji o laureatach i archiwizację dokumentacji.
4. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego
prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku
z wykonywaniem powierzonego zadania (np. komisja konkursowa).
5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia konkursu, a
następnie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji
dokumentacji.
6. Zebrane dane nie będą przekazywane do państw trzecich bądź organizacji
międzynarodowych.
7. Rodzicowi/Opiekunowi Uczestnika konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Rodziców/Opiekunów
Uczestnika konkursu w powyżej przedstawionym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie.
9. Rodzicowi/Opiekunowi Uczestnika przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
10. Zebrane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik biorąc udział w konkursie jednocześnie wyraża zgodę na zastosowanie się
do niniejszego Regulaminu.
2. Koszt przesyłki płytki CD lub DVD z nagranym filmikiem pokrywa szkoła lub gmina.
3. Prace zgłoszone do udziału w konkursie, nie będą zwracane ich autorom i pozostają
własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
4. Lista nagrodzonych uczniów w konkursie zostanie zamieszczona na profilu Facebook
w dniu 27.10.2021r.
5. Regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe zostaną ogłoszone na stronie
internetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki www.wisloka.pl
6. Dodatkowe informacje udzielane będą pod adresem konkurs@wisloka.pl

