Zapraszamy przedszkola i szkoły z miast i gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste
Miasto, Czysta Gmina” z terenu województwa wielkopolskiego (Kalisz, Turek, Mycielin, Opatówek,
Ceków – Kolonia, Brzeziny, Dobra, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Kawęczyn, Lisków, Szczytniki,
Tuliszków, Blizanów, Stawiszyn, Malanów, Żelazków, Koźminek) do udziału w Konkursie filmowym.

Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu przedstawiającego i promującego ekologiczne
zachowania, a przede wszystkim selektywną zbiórkę odpadów.
Filmy konkursowe muszą być inspirowane ekologią (tj. sposobem postępowania z domowymi
odpadami lub wykorzystywaniem odpadów w życiu codziennym). Zadaniem uczestników Konkursu
jest przedstawienie znaczenia ekologii w codziennej egzystencji, czy też jej wpływu na otaczające
środowisko.
Na materiały czekamy do 31.10.2022 roku. Dla najlepszych filmów przewidziano atrakcyjne nagrody
rzeczowe. Podczas oceniania pod uwagę brana będzie spójność filmu z tematem konkursu, walory
edukacyjne i wychowawcze filmu oraz pomysłowość, oryginalność i atrakcyjność filmu. Szczegóły
i regulamin na stronie www.orlistaw.pl. W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt pod
numerem telefonu 62 763 56 56/601 913 994.
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Regulamin Konkursu filmowego dla placówek przedszkolnych i szkolnych z terenu
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
pt. „Śmieci segreguję, środowisko naturalne ratuję”

I. Cele Konkursu:
1.

2.

Cel główny: podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
poprzez zaangażowanie uczestników Konkursu w tworzenie atrakcyjnego i nowoczesnego
materiału edukacyjnego, jakim jest film o segregacji odpadów komunalnych, trafiający swoim
przekazem do większej liczby społeczeństwa.
Cele szczegółowe:
1) rozwój poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi,
2) aktywizacja i integracja dzieci wokół działań służących ochronie środowiska naturalnego,
których celem jest zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska odpadów
komunalnych,
3) rozpowszechnianie wiedzy na temat segregacji odpadów,
4) promowanie działań służących właściwemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi,
5) rozbudzanie świadomości i odpowiedzialności za dobro wspólne,
6) rozwijanie twórczego myślenia i kreatywności.

II. Organizator:
1. Organizatorem konkursu jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
2. Konkurs dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
III. Adresaci Konkursu
Konkurs kierowany jest do przedszkoli i szkół z miast i gmin należących do Związku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z terenu województwa wielkopolskiego (Kalisz, Turek, Mycielin,
Opatówek, Ceków – Kolonia, Brzeziny, Dobra, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Kawęczyn, Lisków,
Szczytniki, Tuliszków, Blizanów, Stawiszyn, Malanów, Żelazków, Koźminek).
IV. Założenia konkursowe:
1.
1.
2.
3.

Konkurs rozpoczyna się 21.09.2022r. i trwa do 31.10.2022r.
Film powinien być nagrany i przedstawiony, w sposób wskazany w części V niniejszego
Regulaminu.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 25.11.2022 r.
Lista zwycięzców Konkursu zostanie podana na stronie internetowej i profilu FB Organizatora.
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V. Warunki uczestnictwa, instrukcja przygotowania filmu:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aby wziąć udział w Konkursie należy nakręcić krótki film i dostarczyć go lub nadesłać pocztą, na
nośniku elektronicznym, na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”,
Orli Staw 2, 62-834 Ceków z dopiskiem „Konkurs filmowy”.
Do przesłanej pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 oraz
zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka – załącznik nr 2. Wzory załączników nr 1 i nr 2
stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. Brak któregoś z załączników powoduje
wycofanie filmu z Konkursu. Regulamin jest umieszczony na stronie Organizatora
www.orlistaw.pl.
Zgłoszenie musi zawierać również zdjęcia z planu lub zdjęcia ekipy filmowej.
Czas trwania filmu - min. 4 minuty, max. 7 minut.
Film może być nagrany w dowolnej technice (np. przy użyciu cyfrowej kamery video, aparatu
fotograficznego lub telefonu komórkowego).
Nagranie powinno zostać zrealizowane w poziomie (w standardowym formacie 16:9),
rozdzielczość filmu HD lub wyższa.
Film powinien przedstawiać i promować ekologiczne zachowania ze szczególnym
uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów.
Film powinien dotyczyć problemu odpadów – co z nimi robić, dlaczego należy segregować, jak
należy segregować, w jaki sposób można powtórnie wykorzystać odpady.
Film ma pełnić rolę ciekawej formy edukacji w zakresie dotyczącego tematyki zapobiegania
powstawaniu odpadów oraz potrzeby stosowania selektywnej ich zbiórki.
Film zawierać informacje nt. właściwego postępowania z odpadami, wykształcenia nawyków
selektywnego zbierania poszczególnych rodzajów odpadów.
Film nie może być nigdzie wcześniej publikowany i nagradzany.
Każde przedszkole i każda szkoła może zgłosić maksymalnie 1 film.
Każda z grup filmowych zgłoszona przez (przedszkole lub szkołę) uczestniczących w Konkursie,
musi być złożona z 3-5 osób.
Film zostanie wycofany z Konkursu, jeżeli jego wadliwa jakość techniczna uniemożliwi projekcję.
W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 62 763 56 56,
601 913 994.
Przesłane materiały nie będą zwracane.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.

VI. Komisja Konkursowa
1.

2.
3.
4.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie dokonywana jest ocena formalna
nadesłanych filmów pod kątem zgodności z wymaganiami przewidzianymi w pkt. V niniejszego
Regulaminu. Filmy niespełniające kryteriów formalnych nie podlegają dalszej ocenie. W drugim
etapie filmy podlegają ocenie merytorycznej i artystycznej, spośród nich wyłania się 5 filmów
finałowych: 3 zwycięskie oraz 2 wyróżnienia odrębnie dla każdej kategorii przedszkole/szkoła.
Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.
Zadaniem Komisji Konkursu jest dokonanie oceny zgłoszeń i wyłonienie laureatów Konkursu oraz
nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu.
Kryteria oceny merytorycznej i artystycznej pracy konkursowej:
1) spójność filmu z tematem konkursu,
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5.
6.
7.

2) walory edukacyjne i wychowawcze filmu,
3) pomysłowość, oryginalność i atrakcyjność filmu.
Każdy członek Komisji Konkursu może przydzielić maksymalnie 10 punków, w każdym z trzech
kryteriów oceny.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków odwoławczych.
Organizator może również przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia nieprzewidziane
w Regulaminie.

VII. Nagrody
1.

Nagrody zostaną przyznane odrębnie dla każdej kategorii przedszkole/szkoła za zajęcie I, II i III
miejsca, oraz za zdobycie wyróżnienia. W ramach konkursu nagrody indywidualne otrzymają
członkowie grup filmowych, które zajęły miejsca I-III i zdobyły wyróżnienia odrębnie dla każdej
kategorii przedszkole/szkoła. Organizator przewiduje nagrody pocieszenia.
2. Zwycięzcy Konkursu oraz Wyróżnieni otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe – sprzęt
elektroniczny, sportowy, książki, przewodniki i inne.
3. Organizator przewiduje miejsca ex aequo, jeżeli zgłoszone filmy otrzymają taką samą ilość
punktów.
4. Rozdanie nagród nastąpi do 30.11.2022 r. w Sali Edukacyjnej w ZUOK „Orli Staw” .
5. O dacie rozdania nagród zwycięskie grupy filmowe zostaną wcześniej poinformowane przez
Organizatora.
6. Zwycięskie filmy zostaną wyświetlone w ramach pokazu finałowego w dniu rozdania nagród oraz
zostaną zamieszczone na stronie internetowej i profilu FB Organizatora.
7. W przypadku wystąpienia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, Organizator
dostarczy nagrody zwycięskim grupom filmowym we własnym zakresie.
8. Ewentualne koszty podróży ponoszą Uczestnicy Konkursu.
9. W razie nieobecności laureata Konkursu podczas pokazu finałowego, nagroda rzeczowa zostanie
przechowana przez Organizatora do odbioru osobistego.
10. Zwycięzcy Konkursu filmowego oraz Wyróżnieni są zobowiązani do podpisania listy odbioru
swoich nagród konkursowych.
11. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w Konkursie.
VIII. Ochrona danych osobowych, prawa autorskie
1.
2.

3.

Przystąpienie do Konkursu i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu
mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby realizacji
Konkursu i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem 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, str. 1).
Uczestnik Konkursu - przedszkole, szkoła, zobowiązany jest dołączyć do Formularza
konkursowego pisemne zgody opiekunów prawnych/rodziców – załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu (do pobrania wraz z Formularzem Zgłoszeniowym ze strony internetowej
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4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

www.orlistaw.pl ), w którym wyrażają oni zgodę na przetwarzanie danych osobowych dzieci
biorących udział w filmie oraz wykorzystania ich wizerunku.
Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jest
autorem zgłoszonej pracy oraz dysponuje pełnią majątkowych praw autorskich i że udziela
Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, nieodpłatnej licencji do
korzystania z filmu konkursowego oraz jego modyfikacji - załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
(do pobrania wraz z Formularzem Zgłoszeniowym ze strony internetowej www.orlistaw.pl ).
Licencja, o której mowa w pkt. 4 powyżej, uprawnia do wykorzystywania filmu przez
Organizatora w ramach prowadzonych działań edukacyjnych.
Wszyscy Uczestnicy Konkursu, udzielają Organizatorowi nieograniczonej czasowo ani
terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z filmu, w całości lub we fragmentach, na
następujących polach eksploatacji: publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez
siebie wybranym.
W ramach licencji, o której mowa powyżej, Organizator uprawniony jest do korzystania z filmów,
w tym z kadrów z filmów oraz materiałów, o których mowa w pkt. V.10, w celach promocyjnych
i reklamowych.
Organizatorowi przysługuje prawo udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich w zakresie
tożsamym z zakresem licencji.
Udzielenie licencji oraz prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego nastąpi
nieodpłatnie.
W przypadku występowania w filmie osób trzecich Uczestnik Konkursu oświadcza, że dysponuje
i wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie.
Praca konkursowa nie może przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo,
nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
W przypadku niewypełnienia któregokolwiek z opisanych wyżej wymogów formalnych, praca
konkursowa zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania Uczestników Konkursu
o uchybieniach w dokumentacji prowadzących do dyskwalifikacji pracy konkursowej.

IX. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyzje podejmuje
Organizator.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: www.orlistaw.pl
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu można przesyłać na adres: pszyszkiewicz@orlistaw.pl.
Ważne daty:
 21.09.2022r. – 31.10.2022r. – termin nadsyłania zgłoszeń,
 do 25.11.2022r. – rozstrzygnięcie Konkursu,
 do 30.11.2022r.– rozdanie nagród.
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Załącznik 1
do Regulamin konkursu filmowego dla placówek
przedszkolnych i szkolnych z terenu Związku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, pt. „Śmieci segreguję,
środowisko naturalne ratuję”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nazwa przedszkola/szkoły

Adres

Numer telefonu opiekuna grupy

Adres e-mail opiekuna grupy

Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie filmu do
konkursu

Nazwa filmu

Liczba osób w grupie filmowej
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Oświadczenia :
1. Oświadczam, że jestem właścicielem zgłoszonego filmu, mam pełnię praw autorskich. Udzielam
Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z filmu konkursowego oraz jego modyfikacji na
zasadach określonych w Regulaminie konkursu. Zgłoszenie nie narusza jakichkolwiek praw osób
trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.
3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ww. karcie zgłoszenia na potrzeby realizacji i promocji konkursu.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczny z brakiem możliwości wzięcia
udziału w konkursie.

…………………………
(data i miejsce)

….………………………………..
(podpis zgłaszającego)

* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA o ochronie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, z siedzibą w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.
2.Inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” jest Artur Solon, e-mail: asolon@orlistaw.pl
3.Odbiorcą danych osobowych jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz organy właściwe określone ustawami.
4.Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,e rozporządzenia oraz innych przepisów prawa, które
zobowiązują i wskazują na konieczność przetwarzania danych.
5.Dane osobowe będą przekazywane do innego państwa wyłącznie w przypadkach, kiedy wymaga tego prowadzone postępowanie.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem udziału w konkursie.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie 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)
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Załącznik nr 2
do Regulamin konkursu filmowego dla placówek przedszkolnych
i szkolnych z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto,
Czysta Gmina”, pt. „Śmieci segreguję, środowisko naturalne ratuję”

….…………………………………
Data i miejsce
Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka

Niniejszym wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka …………………………………….…………..
[imię, nazwisko]
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), w związku z jego udziałem w nagranym filmie dotyczącym segregacji
odpadów komunalnych, w tym w szczególności na potrzeby działalności edukacyjnej i promocyjnej. Film został
nakręcony przez
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa i adres przedszkola/szkoły)
w ramach udziału w konkursie ekologicznym organizowanym przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto,
Czysta Gmina” dla przedszkoli i szkół z gmin członkowskich ZKG pt.: „Śmieci segreguję, środowisko naturalne
ratuję”.
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, z siedzibą w Kaliszu,
Pl. Św. Józefa 5.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” jest Artur Solon, e-mail: asolon@orlistaw.pl.
3. Odbiorcą danych osobowych jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, oraz organy właściwe określone ustawami.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e rozporządzenia oraz innych przepisów prawa, które
zobowiązują i wskazują na konieczność przetwarzania danych.
5. Dane osobowe będą przekazywane do innego państwa wyłącznie w przypadkach, kiedy wymaga tego prowadzone postępowanie.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem udziału w konkursie.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie 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

…….…………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

