
 

 

R E G U L A M I N  

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU pn. OSTOJA I POBRZEŻE SŁOWIŃSKIE 

na najlepszy FILM KRÓTKOMETRAŻOWY, nakręcony telefonem komórkowym, 

 promujący walory przyrodniczo-krajobrazowe  

EKOSYSTEMÓW WODNYCH I WODNO-BŁOTNYCH, 

związanych z obszarem objętym projektem  LIFE13 NAT/PL/000018 

 

I. ORGANIZATOR: 

1. Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 1A, tel. 59 811 72 04,  

fax 59 811 75 09, e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl 

2. Osoba do kontaktu Kamila Wiewiórska. 

3. II edycja ogólnopolskiego Konkursu realizowanego w ramach projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018  

pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża 

Słowińskiego PLB220003 Etap I”. 

 

II. CEL: 

Współcześnie niemalże każdy posiada telefon komórkowy, czy tablet. Z tego też powodu pragniemy 

zachęcić wszystkich użytkowników URZĄDZEŃ MOBILNYCH do aktywnego ich wykorzystania 

i zabawy na ścieżkach przyrodniczych i szlakach turystycznych Słowińskiego Parku Narodowego. 

1. Inspirowanie społeczeństwa do spotkań z przyrodą Słowińskiego Parku Narodowego. 

2. Uwrażliwienie na piękno przyrody, na potrzebę jej ochrony. 

 

III. UCZESTNICTWO: 

1. Konkurs ma zasięg OGÓLNOPOLSKI i jest przewidziany dla amatorów filmów krótkometrażowych 

W TRZECH PRZEDZIAŁACH WIEKOWYCH: 

1) I – dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych; 

2) II – młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych; 

3) III – osoby dorosłe (powyżej 19 lat). 

2. Wymogiem niezbędnym uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) 

(oświadczenie, załącznik nr 2). 

3. W przypadku osób niepełnoletnich udział w konkursie jest możliwy za zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych (zgoda, załącznik nr 3). 
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4. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym (formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1) jest 

dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Konkursu. 

5. Administratorem danych osobowych, podanych przez Uczestnika Konkursu w formularzu 

zgłoszeniowym, jest Słowiński Park Narodowy, który przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.,  

poz. 2135 ze zm.). 

6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z niniejszym konkursem pn. Ostoja 

i Pobrzeże Słowińskie. 

7. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.) Uczestnik Konkursu ma prawo żądania 

uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich 

przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały 

zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także 

ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska autora pracy 

konkursowej m.in. na stronie internetowej SPN, stronie internetowej projektu LIFE13 NAT/PL/000018, 

na profilu Facebook SPN w celach informacyjnych i promocyjnych, oraz w materiałach informacyjno-

promocyjnych SPN. 

 

IV. TEMATYKA: 

1. Walory przyrodniczo-krajobrazowe EKOSYSTEMÓW WODNYCH I WODNO-BŁOTNYCH  

związanych z obszarem objętym projektem LIFE13 NAT/PL/000018, m.in. RZEKA ŁUPAWA, 

POLDERY PRZY WSCHODNIM BRZEGU JEZIORA GARDNO, ROŚLINY WODNE, 

W TYM WŁOSIENICZNIKI, PTAKI ZWIĄZANE Z EKOSYSTEMAMI WODNYMI 

I WODNO-BŁOTNYMI, JEZIORO GARDNO. 

2. Organizator nie dopuszcza rozpowszechniania WIZERUNKU OSÓB w filmach krótkometrażowych, 

KTÓRE NIE WYRAZIŁY ZGODY. Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

(Dz.U. Nr 90, poz. 631) rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim 

przedstawionej.  

3. Ww. zezwolenia nie wymaga się m.in. od osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak: 

zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

 

V. TERMINY: 

1. Termin ogłoszenia Konkursu: 25 kwietnia 2016 

2. Termin nadsyłania prac: 31 października 2016 



 

 

3. Obrady komisji oceniającej: 2 – 7 listopada 2016 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu: 9 listopada 2016 

 

VI. ILOŚĆ PRAC: 

Jeden Uczestnik Konkursu w swojej kategorii wiekowej może nadesłać maksymalnie 3 filmy 

krótkometrażowe. 

 

VII. TECHNIKA: 

1. Czas trwania filmu: minimalnie 2 minuty, maksymalnie 6 minut.  

2. Film musi zawierać napisy początkowe i końcowe, w tym tytuł filmu. 

3. Prace muszą być nadesłane na płycie CD lub DVD w formacie umożliwiającym odtwarzanie  

m.in. ze stacjonarnego odtwarzacza DVD / DivX (DVD lub VCD, dopuszczalne są również formaty - 

*.avi, *.mp4). 

4. Płyty powinny być opisane (imię i nazwisko twórcy, tytuł filmu) i zapakowane w sztywne pudełka  

z opisem (imię i nazwisko twórcy, tytuł filmu). 

5. Na jednej płycie może być nagranych kilka filmów (jeden Uczestnik Konkursu w swojej kategorii 

wiekowej może nadesłać maksymalnie 3 filmy). 

6. Do nadsyłanych prac autor winien dołączyć: 

1) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) 

2) oświadczenie dot. m.in. danych osobowych, autorskich praw, udzielenia licencji (załącznik nr 2) 

3) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 3). 

7. Wzór ww. załączników dostępny jest na stronie www.lifenatura.slowinskipn.pl 

 

VIII. PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES: 

Słowiński Park Narodowy, ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino z dopiskiem na kopercie 

„LIFE13 NAT/PL/000018 - Konkurs” do 31 października 2016 (decyduje data stempla pocztowego). 

Zgłoszenie prac na Konkurs uważane będzie za uznanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu. 

 

IX. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

1. Oceny prac konkursowych dokona czteroosobowe Jury powołane przez Organizatora. 

2. Posiedzenie Jury odbędzie się w terminie 3 - 7 listopada 2016. 

3. Jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody. 

4. Prace nie spełniające wymogów zostaną odrzucone. Od decyzji Jury nie ma odwołania. 
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5. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane cztery nagrody (I, II i III miejsce, oraz 

wyróżnienie). Za I miejsce zostanie przyznany - tablet, II - lornetka, III - plecak, wyróżnienie - 

śpiwór. 

6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ww. nagrody wolne 

są od podatku dochodowego (jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł). 

7. Nagrody będą wysłane za pośrednictwem operatorów telekomunikacyjnych. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za opóźnienia i nieprawidłowości, które związane są z działaniem operatorów 

telekomunikacyjnych. 

 

X. OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

Na stronie internetowej www.lifenatura.slowinskipn.pl. Autorzy nagrodzonych prac dodatkowo zostaną 

poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi  9 listopada 2016. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Taka zmiana zostanie 

uwidoczniona na stronie internetowej www.lifenatura.slowinskipn.pl 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez operatorów 

telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Uczestnik Konkursu zgłasza swoją pracę. 

3. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Oświadczenie dot. m.in. danych osobowych, autorskich praw, udzielenia licencji 

3. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie 
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