
 
 

Regulamin konkursu 

na krótki film dokumentujący spektakl teatrzyku kamishibai  

inspirowany Akcją Sprzątanie Świata Polska 2021 

i jej hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy konkurs (zwany dalej „Konkursem”) skierowany jest do uczniów szkół 

ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego.  

2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym 

dalej „Regulaminem”).  

3. Konkurs organizowany jest przez Województwo Podkarpackie, adres al. Łukasza 

Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (zwane dalej „Organizatorem”). Organizator jest 

fundatorem nagród, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu. 

4. Konkurs, na zlecenie Organizatora, obsługuje Stowarzyszenie EKOSKOP,  

35-233 Rzeszów ul. Lubelska 28/4 lok.1, (zwane dalej „Wykonawcą”). 

5. Konkurs realizowany jest w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej akcji Sprzątania 

Świata 2021 o zasięgu wojewódzkim.  

6. Celem  konkursu jest zwrócenie uwagi uczestników i ich środowisk szkolnych  

i rodzinnych na zasady gospodarki odpadami, sposoby postępowania  

ze śmieciami, napiętnowanie nieprawidłowych zachowań jak wyrzucanie śmieci do lasu, 

nad rzekę, staw czy inne treny dzikiej przyrody, potrzebę dbania  

o środowisko przyrodnicze. Konkurs promuje udział w Akcji Sprzątanie Świata  

Polska oraz innych działaniach ekologicznych służących m.in. oczyszczeniu  

z odpadów lasów, brzegów rzek i jezior, innych dzikich terenów. 

7. Przedmiotem konkursu jest krótki 4-minutowy film nagrany za pomocą telefonu 

komórkowego lub kamery filmowej (innego sprzętu nagrywającego), który będzie 

zapisem spektaklu japońskiego teatrzyku kamishibai (jap. 紙芝居) zawierającego  

w swojej treści artystyczne przesłanie dotyczące zakazu zaśmiecania przyrody, 

potrzeby sprzątania dzikich terenów (lasy, łąki, góry, brzegi rzek, jezior, bagien itp.), 

promowania uczestników akcji ekologicznych.  Spektakl teatru kamishibai powinien 

popularyzować ideę Sprzątania Świata i nawiązywać do hasła  

„Myślę, więc nie śmiecę".  
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§ 2 

Uczestnicy Konkursu 

 

Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „autorem”) może być osoba, która  

jest uczniem szkoły ponadpodstawowej, zlokalizowanej na terenie województwa 

podkarpackiego. Nie jest istotne miejsce zamieszkania uczestnika. Osoby, które  

nie ukończyły 18-roku życia mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą prawnych opiekunów, 

wg wzoru – załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnicy pełnoletni wypełniają formularz 

stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

§ 3 

Założenia, zasady i przebieg konkursu 

 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy sfilmować przygotowany przez siebie 

autorski spektakl teatrzyku kamishibai o Sprzątaniu Świata. Spektakl powinien być 

adresowany do szerokiego grona widzów choć głównymi jego odbiorcami są dzieci. 

2. Sfilmowany spektakl teatrzyku kamishibai składa się z kolejno odsłanianych kart 

graficznych (rysunków) komentowanych przez narratora lub narratorów. 

3. Film w całości ma być dziełem autorskim i oryginalnym. 

4. Zgłoszony do konkursu film ma rozpoczynać się kartą z tytułem spektaklu teatrzyku 

kamishibai oraz godłem (pseudonimem artystycznym) autora.  

5. Długość filmu (pod rygorem odrzucenia) nie może przekraczać 240 sekund!  

6. Jeden autor (uczeń) może zgłosić do konkursu jeden film.  

7. Po wykonaniu filmu, autor zobowiązany jest do samodzielnego zamieszczenia filmu 

w serwisie YouTube (lub innym serwisie streamingowym) celem umożliwienia 

Komisji Konkursowej nieodpłatnego odtworzenie filmu dowolną ilość razy.  

8. Po zamieszczeniu materiału w serwisie YouTube (lub innym serwisie 

streamingowym) autor filmu prześle (na adres e-mailowy sekretarza Wykonawcy 

mirekruszala@gmail.com ) następującą wiadomość: 

 

 „Zgłaszam do konkursu film dokumentujący spektakl teatrzyku kamishibai 

inspirowany Akcją Sprzątanie Świata Polska  i hasłem  „Myślę, wiec nie śmiecę”. Film 

dostępny jest pod linkiem ……………….. Film dokumentuje spektakl teatrzyku 

kamishibai pod tytułem …………….. , godło autora  ……………..” .  

 
W miejscach wykropkowanych należy wpisać link do materiału filmowego zamieszczonego na 

serwisie streamingowym, tytuł spektaklu i swoje godło (pseudonim artystyczny).  

 

9. Ostateczny termin przesyłania linków do filmów zgłoszonych do konkursu 

upływa w dniu 1 listopada 2021 r. (wtorek) o godziny 16-00.  

 

10. Autorzy filmów nagrodzonych i wyróżnionych będą mieli obowiązek  

(po powiadomieniu e-mailowym ze strony Wykonawcy) dostarczyć w formie skanu 

mailto:mirekruszala@gmail.com
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niezbędne oświadczenia (zał. 1 lub zał. 2) o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby konkursu i o przekazaniu praw autorskich do filmu (utworu) 

na rzecz Organizatora i Wykonawcy oraz dot. RODO wg zał. nr 3 do Regulaminu. 

Oryginały oświadczeń wg. zał. 1 lub 2 i 3 należy przekazać osobiście w dniu odbioru 

nagród. Niedostarczenie ww. oświadczeń spowoduje dyskwalifikacje nagrodzonej 

lub wyróżnionej pracy. 

11. Laureaci konkursu zobowiązani będą do dostarczenia nagrodzonych  

i wyróżnionych filmów na nośniku optycznym (lub pamięci flash) w pierwotnej jakości 

do dnia ogłoszenia wyników konkursu lub w trakcie Gali Laureatów  (tj.: 5 listopada 

2021 roku). 

§ 4 

Kryteria i sposób wyboru laureatów 

 

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

2. Spośród udostępnionych filmów Komisja Konkursowa wybierze laureatów: pierwsze, 

drugie i trzecie miejsce oraz filmy wyróżnione.  

3. Komisja Konkursowa oceni:  

• czy film jest zapisem spektaklu teatrzyku kamishibai 

• zgodność z tematem konkursu, problemem odpadów w dzikiej przyrodzie, 

przesłaniem o potrzebie sprzątania dzikiej przyrody, hasłem „Myślę, wiec nie 

śmiecę”,   

• poprawność merytoryczną i brak błędów (np. plastiki rozkładają się kilkaset lat,  

a nie 5 lat), 

• oryginalność ujęcia tematu i kreatywności autora, 

• walory artystyczne i estetyczne, 

• biegłość warsztatu filmowego i teatralnego, 

• dotrzymanie warunków technicznych i zasad konkursu.  

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

5. Osobami uprawnionymi do kontaktów po stronie Wykonawcy: koordynator Mirosław 

Ruszała -  tel. 668 356773, po stronie Organizatora: główny specjalista Agnieszka 

Leniart – tel. (17) 743 31 28. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi w dniu  

5 listopada 2021 roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4.  

 

§ 5 

Nagrody, zasady odbioru 

 

1. Fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu (laureatów i wyróżnionych) jest 

Organizator.  

2. Pula nagród wynosi 6500 zł.  
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3. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe: główna – wartości 2 500 zł brutto, 

za drugie miejsce – wartości 1500 zł brutto, za trzecie miejsce – wartości 1000 zł  

oraz wyróżnienia. 

4. Otrzymujący nagrody samodzielnie pokryją ew. należne podatki od w/w nagród. 

5. Przekazanie nagród nastąpi w dniu 5 listopada 2021 r. podczas Gali Laureatów  

w sali nr 112 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  

ul. Lubelska 4 w Rzeszowie.  

6. Laureaci konkursu (wraz z opiekunami) zostaną zaproszeni do udziału  

w Gali Laureatów telefonicznie lub e-mailowo. 

 

§ 6 

Autorskie prawa majątkowe 

 

1. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie, że przechodzą na ich własność 

nagrodzone filmy, a także nabywają do nich autorskie prawa majątkowe. 

2. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający film oświadcza,  

iż jest autorem filmu, oraz że film nie narusza praw własności intelektualnej  

osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich. Zgłaszający film  

jest odpowiedzialny wobec Organizatora i Wykonawcy za wszelkie wady prawne pracy  

i za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej. Zgłaszający film zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których 

będą dochodziły osoby trzecie w stosunku do Organizatora i Wykonawcy, zwalniając 

Organizatora i Wykonawcę od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.  

3. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza, że zgłaszający, którego film zostanie 

nagrodzony oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Wykonawcę i Organizatora 

własność zgłoszonego filmu oraz przenosi nieodpłatnie na Wykonawcę  

i Organizatora autorskie prawa majątkowe do filmu, który został nagrodzony  

na wszystkich polach eksploatacji w tym m.in.: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną 

techniką, wprowadzanie do pamięci komputera, Internetu i innych systemów 

komputerowych, rozpowszechniania poprzez publiczne wyświetlanie, udostępnianie, 

prezentowanie w mediach, wykorzystywanie do promocji oraz wykonywanie zależnych 

praw autorskich.   

4. Przeniesienie własności filmu oraz autorskich praw majątkowych, następuje  

z dniem przyznania przez Organizatora nagrody.   

 

§  7 

Dane osobowe 

 

     Administratorem danych osobowych Uczestników podanych przez uczestników  

jest Organizator i Wykonawca. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez 

podmiot o którym mowa w § 1 ust. 4 oraz Województwo Podkarpackie w celu realizacji 

Konkursu, ogłoszenia wyników konkursu i dla celów korzystania z autorskich praw 

majątkowych. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych, o których  
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mowa powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub podanie danych 

nieprawdziwych, bądź nieaktualnych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie i 

otrzymania jednej z nagród. Uczestnik w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich 

danych osobowych i żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia kierując żądania do 

Organizatora i Wykonawcy. 

§ 8 

Reklamacje 

 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu powinny być zgłaszane pisemnie  

na adres: Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, 35-233 Rzeszów,  

w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika konkursu, 

jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji wraz  

z rzeczowym uzasadnieniem. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich 

otrzymania przez powołaną w tym celu przez Organizatora Komisję.  

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się  

do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie 

warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odtworzenia 

zgłoszonego do konkursu filmu na skutek błędów we wskazanym linku dostępu  

czy awarii platformy  streamingowej. 

3. Koszty realizacji filmu oraz przejazdu do miejsca odebrania nagrody ponosi 

wyłącznie Uczestnik Konkursu.  

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo 

zmian w Regulaminie oraz unieważnienia Konkursu w każdym czasie, aż do dnia 

ogłoszenia wyników Konkursu. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

właściwe przepisy prawa polskiego.  

6. Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez jego publikację na stronie internetowej: 

www.podkarpackie.pl w zakładce środowisko. Regulamin wchodzi w życie z dniem 

jego ogłoszenia na w/w stronie. 

http://www.podkarpackie.pl/

