
 
Częstochowa, 18.02.2020r. 

 

Regulamin Konkursu na film promujący 
segregację odpadów komunalnych 

 

§ 1. 

1. Konkurs przeprowadzany jest w ramach realizacji działań edukacyjnych 
podejmowanych na terenie miasta Częstochowy, polegających na 
rozpowszechnianiu wiedzy o segregacji odpadów komunalnych. 

§ 2. 

 
1. ORGANIZATOREM  KONKURSU JEST: 

 
CzPK Sp. z o.o. – Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sp. z o.o. w Sobuczynie  
ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa 

 
2. WSPÓŁORGANIZATORAMI KONKURSU SĄ: 

 
- Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Urzędu Miasta Częstochowy 
- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy 
- Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy 
- Telewizja Orion w Częstochowie 

 
 

§3. 
 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych                                  
i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Częstochowy. 

2. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy ekologicznej na temat segregacji 
odpadów komunalnych 

3. Konkurs trwa od 18 lutego do 16 marca 2020 r.  
 

                               



 
 

§4. 
 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest nakręcenie krótkiego, autorskiego filmu                           
o tematyce związanej z : 

 segregacją odpadów komunalnych, 
 propagowaniem zachowań, dobrych praktyk ekologicznych. 

 
 

§5. 
 

1. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić nie więcej niż jeden film.  
2. Film konkursowy może zostać wykonany indywidualnie lub zespołowo.  
3. Zespół zgłaszający film może liczyć maksymalnie 3 członków.  
4. Film może być zapisany w dowolnym formacie. Jego czas nie może być dłuższy niż 1,5 

minuty, jego produkcja powinna zostać wykonana bez montażu, a rozdzielczość 
powinna wynosić w rozdzielczości co najmniej Full HD (1920×1080 pikseli) 

5. Film powinien zawierać informacje o jego twórcach (imię i nazwisko) podane w 
końcowej części.  

6. Film należy dostarczyć do siedziby Organizatora na płycie CD, DVD lub innym nośniku 
danych do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. Z o. o, Dział Usług 
Zewnętrznych, ul. Nowowiejskiego 10/12, 42-200 Częstochowa 

7. Film należy dostarczyć najpóźniej do 16 marca 2020 roku do godziny 15:00 na adres 
podany w §5. pkt 6 Regulaminu. 

8. Jury powołane przez Organizatora oceni zgodność z tematyką konkursu, wartość 
artystyczną filmu, autentyczność przekazu, pomysłowość i kreatywność twórców, a 
także ilość pracy włożonej w powstanie filmu.  

 
  §6. 

 
1. W konkursie zostaną przyznane dwie pierwsze nagrody oraz po 2 wyróżnienia. Jedna 

nagroda zostanie przyznana poprzez jury konkursowe, druga zostanie przyznana 
przez  internautów. 

2. Powołana komisja konkursowa spośród uczestników konkursu wyłoni jednego 
zwycięzcę/jeden zespół oraz 2 wyróżnienia. 

3. Od 17.03.2020 do 24.03.2020 zostanie przeprowadzone głosowanie internetowe 
poprzez fanpage CZPK. Sp. Z o.o. Internauci wyłonią jedną pierwszą nagrodę oraz 2 
wyróżnienia. Wszystkie szczegóły głosowania internetowego zostaną podane w dniu 
rozpoczęcia głosowania. 



4. Laureat/Laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 1000 zł/zespół  oraz „ dzień w TV 
Orion” gdzie spędzą cały dzień obserwując prace redakcji. Wyróżnione osoby 
otrzymają nagrody rzeczowe. 

5. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.  
 

§7. 
 

1. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że 
posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich 
osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione 
oraz innych dóbr prawnie chronionych.  

2. Autor musi uzyskać zgody osób, których wizerunki zostały w dziele umieszczone                       
w formie innej niż grupowa, o czym należy poinformować na końcu filmu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania filmu z podaniem nazwiska 
autora/autorów.  

4. Nagrane filmy przechodzą do dyspozycji Organizatora, a zgłaszając film do konkursu, 
twórca wyraża zgodę na jego publikowanie oraz publiczne odtwarzanie przez 
Organizatora w mediach w dowolnej formie.  

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  

 
§8. 

 
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


