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  Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 194/2019 

Burmistrza Wyszkowa  

z dnia 12 września 2019 r. 

 

 

Regulamin konkursu filmowego dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych „Co to 

jest smog?” 
 

I.Cele konkursu 

Wyszkowianie wciąż mają niewielką świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą zanieczyszczone 

powietrze i smog, dlatego niezbędne jest podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych 

w tym zakresie. W związku z tym zachęcamy do udziału w konkursie filmowym pt. „Co to jest 

smog?”, mającym na celu popularyzację zagadnień dotyczących źródeł niskiej emisji w naszym 

mieście, pomysły na przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza oraz jak każdy z nas w codziennym 

życiu może troszczyć się o środowisko. 

 
II. Organizator 

1) Organizatorem konkursu filmowego jest Burmistrz Wyszkowa. 

2) Adres Organizatora:  

Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków 

tel. (29) 742-42-01, fax (29) 742-42-09 

3) Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Anna Biernacka. 

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

III. Uczestnicy 

1) Uczestnikami Konkursu mogą być uczennice i uczniowie IV-VIII klas szkół podstawowych: 

 Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie 

 Szkoła Podstawowej nr 2 w Wyszkowie 

 Szkoły Podstawowej nr 3 w Wyszkowie 

 Szkoły Podstawowej nr 4 w Wyszkowie 

 Szkoły Podstawowej nr 5 w Wyszkowie 

 Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym, 

 Szkoły Podstawowej w Lucynowie, 

 Szkoły Podstawowej w Leszczydole-Nowinach, 

 Szkoły Podstawowej w Rybnie 

- wraz z ich nauczycielami prowadzącymi, którzy zgodnie z Regulaminem złożą w wymaganym 

czasie i wymaganej formie filmy. 

 
IV. Założenia ogólne 

1) Nagrody rzeczowe w konkursie są współfinansowane ze środków Samorządu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 

MAZOWSZE 2019”.  

2) Konkurs „Co to jest smog?”, jest konkursem filmowym, który polega na wykonaniu krótkiego 

filmu reklamowego. Film powinien przedstawiać sposoby przeciwdziałania powstawianiu 

smogu w naszym mieście, pomysły na przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza, jak 

każdy z nas w codziennym życiu może troszczyć się o środowisko, uświadamiające 

mieszkańcom Gminy Wyszków, jaki negatywny wpływ ma smog na nasze zdrowie.  
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3) Prace konkursową (film) należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 

do dnia 15.10.2019 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: konkurs filmowy „Co to jest 

smog?” 

a. Filmy powinny zostać przedłożone na nośniku CD lub DVD (w 2 kopiach) wraz 

z Formularzem zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), Metryką filmu (załącznik 

nr 2 do Regulaminu) oraz podpisaną klauzulą RODO.  

4) Materiały dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 

egzemplarzy prac. 

 

V. Warunki uczestnictwa 

1) Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

2) Jedna praca konkursowa może zostać zgłoszona przez jedną grupę uczniów. Grupa powinna 

liczyć 3 osoby. Wszystkie osoby z grupy muszą pochodzić z tej samej placówki edukacyjnej. 

Grupa pracuje pod opieką Opiekuna Grupy. 

3) Prace złożone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Dostarczenie pracy (filmu) na 

Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

4) Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

prac na następujących polach eksploatacji: używania w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, 

optyczne, CD(DVD)-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), 

a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji. 

 

VI. Wykonanie prac 

1) Materiał wideo powinien być wykonany w formacie 16:9 o rozdzielczości minimalnej 

1280×720. 

2) Film powinien być zapisany w formacie AVI lub MPEG. 

3) Maksymalna długość materiału wideo to 3 minut (180 sekund). 

4) Organizator oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich filmów. 

5) Film może być zapisem chwili, ciekawej sytuacji lub zabawnej historii, nakręcony 

spontanicznie lub aranżowany. 

6) Elementy fakultatywne: 

a. film może łączyć obraz filmowy z techniką animacyjną lub być w całości animowany; 

b. w filmie mogą być zastosowane same napisy; 

c. film może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym, aparatem 

fotograficznym; 

d. inne – propozycje autorskie. 

7) Praca konkursowa powinna zawierać następujące dane (załącznik nr 1): 

 imię i nazwisko autorów, 

 wiek, 

 nazwa i adres szkoły, 

 imię i nazwisko opiekuna (kontakt tel. lub e-mailowy). 

 

VII. Komisja konkursowa  

1) Komisja konkursowa powołana przez Organizatora składa się z pracowników Organizatora. 

Komisja może działać w składzie 3-6 osób i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu komisji w trakcie trwania Konkursu. 

Osoby wchodzące w skład komisji nie będą związane z grupami twórców. 

2) Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

Konkursową. 

3) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 



                                                                    

 
Zadanie pn.: „Wyszków oddycha czystym powietrzem” – Kampania informacyjno – edukacyjna dla mieszkańców Gminy Wyszków”  

realizowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza MAZOWSZE 2019” 

 
 

4) Kryteria oceny Komisji konkursowej: 

 kreatywność, 

 zgodność z tematyką Konkursu, 

VIII. Wyniki 
1) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji informacyjno - 

edukacyjnej w WOK HUTNIK, która odbędzie się 8 listopada 2019 r. 

2) Wyniki konkursu zamieszczone zostaną również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Wyszkowie pod adresem www.wyszkow.pl . 

3) Podczas konferencji zorganizowanej w WOK Hutnik odbędzie się: 

a. Debata wśród uczniów klas VII-VIII ze szkół podstawowych z terenu Gminy 

Wyszków nt. smogu i poprawy jakości powietrza,  

b. prezentacja zwycięskich prac konkursowych, 

c. prezentacja filmu edukacyjno-informacyjnego. 

 
IX. Nagrody 

1) Komisja konkursowa przyzna I, II, III nagrodę. 

2) Nagrody rzeczowe przeznaczone dla najlepszych prac konkursowych: 

 I miejsce – hulajnoga, 

 II miejsce – kamerka wodoodporna, 

 III miejsce – słuchawki bezprzewodowe. 

Nagrody otrzymają wszystkie osoby należące do nagrodzonych grup. 

 

X. Postanowienia końcowe 

1) Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo interpretacji postanowień Regulaminu Konkursu. 

2) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim. 

3) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych osobowych 

i informacji podanych w związku z Konkursem. 

4) W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna w siedzibie 

Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem: www.wyszkow.pl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wyszkow.pl/
http://www.wyszkow.pl/
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu filmowego „Co to jest smog?” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FILMOWEGO „Co to jest smog?” 

Nazwa szkoły………………………………………………………………………………… . 

Adres……………………………………………………………………………………………

……………………………………. .   

Telefon…………………………………… 

Dane uczestnika (-ów) konkursu: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Wiek Klasa 

1    

2    

3    

Opiekun Grupy: 

Lp. Nazwisko Imię Telefon e-mail 

1     

 

Niżej podpisani 

1. Oświadczamy, że: 

a) jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami praw autorskich do zgłoszonego filmu oraz że 

film ten nie narusza praw autorskich osób trzecich, a także że w przypadku wystąpienia osoby 

trzeciej przeciwko organizatorowi konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw 

autorskich do filmu lub jego części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych 

i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmujemy odpowiedzialność na 

siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora konkursu; 

b) udzielamy zezwolenia na: 

a. nieodpłatną publiczną prezentację filmu podczas Konferencji Podsumowującej. 

b. nieodpłatną publiczną prezentację filmu lub jego fragmentów w telewizji, Internecie 

i innych mediach lub materiałach – wyłącznie w celu promocji konkursu, wyłonienia 

laureatów, bądź w celach informacyjnych również po zakończeniu konkursu, 

c. nieodpłatne użycie kadrów z filmu (zdjęć) w materiałach promocyjnych konkursu oraz 

Gminy Wyszków, w szczególności w ulotkach, folderach, katalogach, na stronach www 

i w materiałach multimedialnych; 

d. wykorzystanie fragmentów filmu dla potrzeb promocji konkursu, w tym jego kolejnych 

edycji; 

c) Znamy i akceptujemy postanowienia regulaminu konkursu na krótki film „Co to jest smog?” 

 

 Miejscowość, data………………………… 

Podpisy autorów: 
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu filmowego „Co to jest smog?” 

 

Metryka filmu 

Tytuł filmu: Czas trwania: Reżyser: 

Autor filmu: Autor scenariusza: Autor zdjęć: 
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ZGODA RODZICÓW* 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………………………………. 

w konkursie filmowym pn. „Co to jest smog?” 

 

…………………….       ……………………… 

Data i miejscowość        podpis rodzica/opiekuna* 

Klauzula Informacyjna Dotycząca Ochrony danych Osobowych* 

Zgodnie z art. 13 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 osobowych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

danych osobowych oraz przysługujących praw z tym związanych: 

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wyszków z siedzibą 

w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków reprezentowana przez Burmistrza Wyszkowa, 

dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wyszkow.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO do celów 

związanych z organizacją konkursu „Co to jest smog?”, przez Gminę Wyszków, do 

wyłonienia zwycięzcy konkursu i innych osób nagrodzonych oraz do upowszechnienia 

informacji na temat Konkursu i nagrodzonych prac konkursowych. 

 Przekazanie danych jest konieczne do uczestnictwa w konkursie i przyznania nagród. 

 Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu, a po tym czasie będą 

przechowywane przez okres określony przepisami prawa. 

 Dostęp do danych posiadają uprawnienie pracownicy Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Dane 

zostaną udostępnione Jury. 

 Dane zwycięzców i innych osób nagrodzonych mogą być rozpowszechniane. 

 Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

o w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać 

Pani/Pana dane osobowe w ww. celu, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw 

i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, 
o prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych, 
o prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej 

zgody, 
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2), 
o prawo kontroli przetwarzania danych, w szczególności prawo dostępu do treści 

swoich danych i ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 

o w procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie 

podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, 

w oparciu o dane przekazane do przetwarzania. 

 

…………………….       ……………………… 

Data i miejscowość        podpis rodzica/opiekuna* 

*w przypadku niepełnoletności uczestnika konkursu podpisuje rodzic. 


