Regulamin Konkursu Filmowwego
§1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu „Woda – sąsiad potrzebny, czasem kłopotliwy” jest Wydział Nauk o
Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, al.
Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin.
2. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi w 2021 r.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 czerwca i trwa do 10 września 2021 r. Deklaracja udziału
(Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) powinna spłynąć do Organizatora do 20 czerwca
2021 r. na adres: joanna.sposob@mail.umcs.pl.
4. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia uczestników i prześle kod do serwera, na który
należy przesłać film.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 17 września 2021 r.
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§2. KONKURS
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie organizuje Konkurs na
krótki film , którego adresatem są dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich. Prace będą
ocenianie w dwóch kategoriach:
a. uczniowie szkół podstawowych
b. uczniowie szkół średnich
Tematyka Konkursu związana jest ze znaczeniem wody dla środowiska i życia człowieka.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu, do max. 4 min., który będzie
pokazywał wody w pobliżu miejsca zamieszkania uczestników (rzekę, jezioro, źródło,
podmokłość, sztuczny akwen, np. staw) i jej znaczenie dla środowiska przyrodniczego oraz
człowieka (walory krajobrazowe, wykorzystanie wody przez człowieka dla różnych potrzeb,
trudności związane z sąsiedztwem, np. podtopienia, w jaki sposób można chronić wody pod
względem ilościowym i jakościowym)
Celem Konkursu jest:
a) upowszechnienie wiedzy na temat wody, poznanie zasobów wodnych oraz inwentaryzacja
obiektów hydrograficznych w najbliżej okolicy;
b) zaangażowanie całej społeczności klasy do przygotowania projektu konkursowego;
c) inspirowanie młodzieży do prowadzenia obserwacji i badań hydrograficznych;
d) rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.
§3. WARUNKI UCZESTNICTWA
W Konkursie może brać udział młodzież ze szkół podstawowych (I kategoria) i średnich (II
kategoria) w zespołach min. 4 osobowych (w skład zespołu powinni wchodzić uczniowie
reprezentujący jedną klasę, najlepiej cała klasa).
Do Konkursu należy zgłaszać oryginalne filmy, wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i
nienagradzane w innych konkursach.
Do nakręcenia filmu konkursowego można wykorzystać telefon komórkowy, aparat
fotograficzny lub kamerę.
Zgłoszenie filmów do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na
prezentowanie zgłoszonych prac na stronie internetowej Wydziału NoZiGP.
Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu
zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na
opublikowanie swoich danych osobowych i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie
Wydziału NoZiGP.
Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
na potrzeby Konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
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Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celach związanych wyłącznie z Konkursem.
Każda klasa może przesłać 1 film.
Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
długość filmu od 3 do 4 minut;
format wmv, avi, mpeg2, mpeg4 lub mp4;
film powinien zawierać komentarz autorów do przedstawianych obrazów, efekty dźwiękowe,
np. szum rzeki, ewentualnie tekst.
Filmy powinny być dostarczone drogą elektroniczną na adres podany Uczestnikom przez
Organizatora, przesłaniu deklaracji uczestnictwa.
§4. ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
Filmy konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez
Organizatora.
Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a. zgodność z tematem i celami Konkursu;
b. atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy;
c. twórcze podejście do zagadnienia;
d. zaangażowanie jak największej liczby osób z klasy.
Organizator przyzna nagrodę główną (za I miejsce) oraz wyróżnienie w każdej kategorii
(szkoły podstawowe oraz szkoły średnie).
Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród i wyróżnień w przypadku małego
zainteresowania Konkursem.
Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
Nagrodami w konkursie są:
w kategorii Uczniowie szkół podstawowych:
a) Miejsce I – edukacyjny jednodniowy wyjazd terenowy całej klasy oraz opiekuna do
Roztoczańskiego lub Poleskiego Parku Narodowego (termin w II połowie września 2021
r.);
b) Wyróżnienie – edukacyjny jednodniowy wyjazd terenowy całej klasy oraz opiekuna do
Roztoczańskiego lub Poleskiego Parku Narodowego (termin w II połowie września 2021 r.).
w kategorii Uczniowie szkół średnich:
a) Miejsce I – edukacyjny jednodniowy wyjazd terenowy całej klasy oraz opiekuna do
Roztoczańskiego lub Poleskiego Parku Narodowego (termin w II połowie września 2021 r.);
b) Wyróżnienie – edukacyjny jednodniowy wyjazd terenowy całej klasy oraz opiekuna do
Roztoczańskiego lub Poleskiego Parku Narodowego (termin w II połowie września 2021 r.).
Organizacja wycieczki jako nagrody będzie możliwa, jeśli pozwolą na to przepisy
epidemiczne.
Nagrody w formie wyjazdów sponsoruje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Lublinie.
§5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17 września 2021 r. podczas kolejnego spotkania
w ramach obchodów Dnia Ziemi oraz podane na stronie internetowej Organizatora.
Decyzje Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane prace są wiążące i ostateczne (od
werdyktu nie przysługuje odwołanie).
Laureaci zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą mailową na wskazany w
zgłoszeniu adres e-mail.
§7. PRAWA AUTORSKIE
Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie i w

2.
3.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

prezentacji, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich
wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za wykorzystanie filmów zgodnie z
niniejszym Regulaminem, przez Organizatora.
Nadesłane na Konkurs pliki filmów przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie
będą zwracane autorom.
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i jest jedynym
dokumentem określającym zasady Konkursu.
Zgłoszenie prac konkursowych do niniejszego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem
warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace konkursowe złożone na
Konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku osób widniejących na fotografiach i
filmach uzyskano zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku.
Prace konkursowe zgłoszone do niniejszego Konkursu nie będą zwracane i pozostaną w
zbiorach WNoZiGP.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani przez Organizatora .
Prace konkursowe nie spełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie nie
będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane).
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu
zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email
uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres email: joanna.sposob@mail.umcs.pl

