
REGULAMIN KONKURSU na film nakręcony telefonem komórkowym 

pn. „Segregacja – to się kręci” 

 
 

INFORMACJE O KONKURSIE: 
          Konkurs adresowany jest do uczniów szkół PONADGIMNAZJALNYCH 
z terenu województwa śląskiego. Zadaniem uczestników jest nakręcenie filmu 
telefonem komórkowym lub tabletem. Film powinien wyjaśniać zasady 
segregacji odpadów i zachęcać do jej stosowania. Temat przedstawiony w filmie 
– w dowolnej interpretacji. Czas trwania filmu: od 2,5 do 5 minut.  
 

1. Organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego  
2. Cele konkursu: 

- aktywizacja młodzieży i zachęcenie do zgłębienia tematyki związanej z gospodarką odpadami;  
- pogłębienie świadomości ekologicznej uczestników, zdobywanie i pogłębianie wiedzy  
dot. zagadnień ekologicznych, przyrodniczych i z zakresu ochrony środowiska,  
- uwrażliwienie uczestników konkursu na piękno otaczającej przyrody; pogłębianie świadomości 
ekologicznej; 
- rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody;  
- rozwijanie kreatywnego myślenia. 
 

3. Warunki uczestnictwa: 
a. Dostarczenie prac na płycie CD lub DVD w formacie umożliwiającym odtwarzanie ze stacjonarnego 
odtwarzacza  DVD/DivX (DVD lub VCD, dopuszczalne są formaty  - .mpg i .avi).  
b. każda praca powinna być czytelnie opisana: nazwa konkursu, tytuł filmu, czas trwania, imię 
nazwisko autora, adres szkoły (nazwa, ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość; kontakt: nr 
telefonu, adres e-mail), imię i nazwisko opiekuna merytorycznego*. Prace bez wymaganych danych 
osobowych i adresowych lub z nieczytelnymi danymi nie będą oceniane. Do płyty należy dołączyć 
kartę zgłoszeniową z oświadczeniem autora o zgodzie osób występujących w filmie na jego 
prezentację w mediach. 
c. liczba uczestników konkursu z jednej szkoły jest dowolna (oceniane będą tylko prace indywidualne; 
prace grupowe nie zostaną dopuszczone do konkursu); 
d. prace należy dostarczyć (pocztą lub osobiście) do jednego z Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ 
(Będzin, Kalina, Rudy, Smoleń, Żywiec – adresy dostępne na stronie internetowej www.zpk.com.pl)  
w terminie do 26 października 2015 r. 

4. Kryteria oceny prac: 
- zgodność tematu filmu z tematyką konkursową, 
- wartość artystyczna i techniczna filmu; 
- oryginalność podejścia do tematu i pomysł na film; 
- wartość merytoryczna i walory edukacyjne filmu. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. Dostarczenie prac do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ 
na koszt własny uczestników. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

6. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo ich 
wykorzystania lub bezpłatnej reprodukcji. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych (informacja o laureatach 
konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZPKWŚ). 

7. Informacje o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach otrzymują 
jedynie finaliści konkursu; dyplomy i podziękowania otrzymują jedynie 
osoby nagrodzone i ich opiekunowie (treść podziękowań ustala 
organizator). 

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu. 
 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu mogą Państwo uzyskać w Ośrodku Edukacyjnym 
ZPKWŚ w Będzinie (ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin)  

w Dziale Edukacji Ekologicznej tel. 32 267 44 82; e-mail: aka@zpk.com.pl; 
kasiakosin@zpk.com.pl ),  

Regulamin konkursu dostępny również na Naszej stronie internetowej: www.zpk.com.pl  
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie ! 
*jeśli dotyczy  
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