
 

 

REGULAMIN 

Konkursu na amatorski film przyrodniczy 

„Nakręć siebie na przyrodę… nakręć o tym film” 

 

 

 

 

 

 

 

Władysławowo, 22 kwietnia 2021 r. 
 

1. ORGANIZATOR 

Konkurs jest organizowany przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział Nadmorski Park Krajobrazowy - 

Błękitna Szkoła we Władysławowie. Konkurs został zorganizowany z okazji Dnia Ziemi. 
 

2. CELE  KONKURSU: 

• Wyłonienie najlepszego i najciekawszego amatorskiego filmu przyrodniczego 

• Promowanie i motywowanie do działań praktycznych na rzecz dzikiej przyrody i bioróżnorodności  

• Zwiększenie zainteresowania przyrodą Nadmorskiego Parku Krajobrazowego lub najbliższej okolicy, jej 

różnorodnością i pięknem 

• Rozbudzenie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku do przyrody 

• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez wykonanie krótkiego filmu o tematyce przyrodniczej. 
 

3. ADRESACI  

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych z powiatu puckiego.  

Konkurs będzie rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych: 

• 1 kategoria: klasy V-VI 

• 2 kategoria: klasy VII-VIII  
 

4. TEMATYKA 

Tematyka filmu konkursowego musi być bezpośrednio związana z dziką przyrodą. Proponujemy dwa warianty tematyczne 

filmu:  

• Film ukazujący w ciekawy sposób obserwacje przyrodnicze autora, prezentujący piękno przyrody, 

bioróżnorodność na obszarze Nadmorskiego Parku  Krajobrazowego lub w najbliższej okolicy. Można ukazać 

jeden lub wiele gatunków roślin czy zwierząt lub przedstawić piękno krajobrazu.  

• Film przedstawiający działania na rzecz dzikiej przyrody w okresie wiosennym. Na przykład montaż i wieszanie 

budki lęgowej dla ptaków, zbudowanie domku dla owadów. Tworzenie poidełek dla ptaków, owadów lub jeży. 

Wysiew kwiatów miododajnych lub zakładanie kwietnej łąki w przydomowym ogródku.    
 

5. WYMOGI TECHNICZNE FILMU  

Zadaniem konkursowym jest wykonanie filmu krótkometrażowego trwającego maksymalnie 5 minut.  

Film może zawierać narrację i dialogi. Może być kręcony komórką, aparatem fotograficznym lub kamerą. 

Film powinien posiadać czołówkę z tytułem. Nie powinien zawierać nazwisk twórców gdyż prace będą oceniane 

anonimowo. 
 

6. UCZESTNICWO 

• Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie filmu do dnia  21 maja 2021 roku.  

• Każdy uczestnik może przesyłać jedną pracę. Film prosimy dostarczyć na płycie CD lub przesłać za pomocą 

darmowej usługi internetowej „WeTransfer” na adres: bsk@pomorskieparki.pl. W tytule wiadomości należy 

wpisać: Film przyrodniczy – konkurs.  

• Do pracy należy załączyć następujące dane:  

− tytuł filmu  

− imię i nazwisko autora  

− szkołę 

− klasę 

− imię, nazwisko i numer telefonu nauczyciela koordynującego lub rodzica/opiekuna 



 

 

•  Film musi być oryginalny i nie może naruszać praw autorskich innych twórców. 

• Termin nadsyłania prac mija 21 maja 2021 roku. 

• Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace wykonane niezgodnie z regulaminem, odbiegające od tematu, 

wadliwe technicznie lub nadesłane po terminie. 
 

7. PRZEBIEG KONKURSU 

• Każdego ucznia może reprezentować tylko jeden film. 

• Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca maja 2021 roku. Oceny prac dokona powołana przez organizatora 

komisja konkursowa. 

• Ocenie m.in. będą podlegały: 

- pomysłowość i oryginalność fabuły 

- rodzaj zawartego przesłania przyrodniczego 

- wartość artystyczna i estetyczna filmu 

- wkład pracy własnej 

• Laureatom trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

Przewidziane są również wyróżnienia przydzielone przez komisję konkursową jak i wyróżnienia w kategorii 

Facebook. O przyznaniu wyróżnienia w kategorii Facebook zdecyduje liczba „polubień”. 

• Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania. 

• Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

• Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu. 

• Wybrane filmy będą prezentowane na naszym profilu Facebook-Błękitna Szkoła.  

• Nagrody będą rozdawane w czerwcu 2021 roku.  
   

8. UWAGI KOŃCOWE 

• Organizator ma prawo do zachowania i wykorzystania wszystkich nadesłanych prac, bez ograniczeń czasowych w 

celach edukacyjnych i promocyjnych we wszelkich publikacjach pozakonkursowych. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym uczestnicy konkursu zostaną poinformowani 

telefonicznie lub drogą mailową. 

• W sprawie konkursu można się kontaktować z Błękitną Szkołą: 

Tel.: 58 674 16 31, kom. 531 375 224 lub 531 368 104 

 bsk@pomorskieparki.pl  
 

9. RODO 

Przesłanie prac konkursowych jest traktowane jako świadome wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do 

przeprowadzenia konkursu w tym do upublicznienia listy zwycięzców na stronie internetowej organizatora zgodnie z regulaminem 

konkursu.  

Zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

 1)Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, 

kontakt.  

2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl  

3)Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, w tym do celów kontaktowych z uczestnikami. 

4)Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. 

5)Dane przetwarzane będą do czasu wycofania się ze zgody, jednak nie dłużej niż 5 lat tj. do czasu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń.  

6)Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania ich usunięcia, bycia 

zapomnianym oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie 

wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie.  

7)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

8)Udostępnianie będą listy zwycięzców. 

 

10. Nadesłanie filmów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

11. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje po stronie Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 

regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu 
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