
Konkurs dofinansowany przez                             REGULAMIN

            „Odpadkowy second hand”

  Konkurs filmowy

1. Tematyka konkursu

Konkurs filmowy „Odpadkowy second hand” polega na kręceniu krótkiego filmiku 2- 5 minut, 
poświęconego tematyce ekologicznej i pokazaniu co można zrobić z rzeczy pozornie już 
niepotrzebnych. Użyj swojej wyobraźni, wykorzystaj swój potencjał twórczy i stwórz                  
„coś z niczego”! Wykonaj pracę z dowolnego rodzaju odpadów np.: butelki, puszki, kapsla, 
zużytych akcesoriów, opakowań itd. i nakręć to! Film powinien pokazywać powstawanie 
przedmiotu i jego praktyczne zastosowanie.

2. Terminy

Zgłaszanie prac: 15.03.2022 r.- 22.05.2022 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: do 10.06.2022 r.

3. Organizator

Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3, ul. Olimpijska 9, 94-043 Łódź oraz Stowarzyszenie Gradiam.

Konkurs dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     
w Łodzi.

4. Cele konkursu

* popularyzacja działań i zachowań ekologicznych

* zwiększenie świadomości ekologicznej i z zakresu ochrony środowiska

* nadanie drugiego życia odpadom i pokazanie ich praktycznego zastosowania

* propozycja formy spędzania czasu wolnego

* rozwój i doskonalenie umiejętności twórczych

* integracja grupowa

5. Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (klasy 
3-8) i średnich województwa łódzkiego oraz placówek oświatowych. Uczestnik może wziąć udział 
indywidualnie lub w grupie do 4 osób („ekipa filmowa”).

6. Zasady ogólne

Film powinien być nakręcony w poziomie lub pionie; 

Czas trwania: 2- 5 minut;

Minimalna rozdzielczość: 1920 x 1080; 

Format: mp4, avi, mov, mpeg, inny wideo.

Przesyłając filmik osoba zgłaszająca deklaruje, że jest to praca własnego autorstwa i nie narusza 
praw ani wizerunku osób trzecich. 



Bądź kreatywny, oryginalny, pomysłowy, nie ograniczaj się. Zwróć uwagę na pokazanie 
praktycznego zastosowania stworzonego przedmiotu. Jeden uczestnik w ramach akcji może 
przesłać maksymalnie 2 filmiki.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w konkursie oraz pełną 

akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

7. Zgłoszenia- wymagania

Każde zgłoszenie powinno składać się z pracy konkursowej- filmu oraz poprawnie wypełnionego 
formularza. 

Zgłoszenia przyjmowane są w oryginalnej wielkości udostępnione za pomocą dostępnych narzędzi 
do przesyłania dużych plików np.: WeTransfer.com, myairbridge.com, Google Drive, Dropbox itp., 
przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy:

a.szymczak@czp3.elodz.edu.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymają Państwo maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia.

Brak potwierdzenia otrzymania wiadomości oznacza, że zgłoszenie nie dotarło. 

Lub na nośniku CD/DVD dostarczonym na adres organizatora.

8. Nagrody

Za zajęcie 1, 2, 3 miejsca w danej kategorii przewidziane są atrakcyjne nagrody i dyplomy.

Ponadto zwycięzca za zajęcie 1 miejsca zostanie wyróżniony specjalnie przygotowaną statuetką.

Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną 
zakwalifikowane do głównych nagród. 

Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać 

wymiany wygranej Nagrody na inną.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i publikację przez 
Organizatora materiałów filmowych nadesłanych na konkurs. Samodzielnie jak i w zestawieniu       
z innymi utworami na wszelkich polach eksploatacji. 

Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych na konkurs prac na 
wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). 

10. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym niezwłocznie powiadomi jej

uczestników poprzez stronę internetową, komunikaty słowne lub drogą mailową. Organizator 
odpowiedzialny jest za rozstrzyganie kwestii spornych i decyduje o sprawach

niezawartych w regulaminie. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym: 
a.szymczak@czp3.elodz.edu.pl
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Konkurs dofinansowany przez     

„Odpadkowy second hand”
                      konkurs filmowy

     KARTA ZGŁOSZENIOWA

lp. Imię i nazwisko Klasa Szkoła Opiekun (imię
i nazwisko)

Sposób
dostarczenia

filmu
(link/płyta)

1.

2.

3.

4.

e-mail

Numer telefonu

Nazwa „ekipy filmowej”*

* uzupełnić w przypadku zgłoszenia grupowego



OŚWIADCZENIA

UWAGA! - Poniższe zgody dotyczą ekologicznego konkursu filmowego „Odpadkowy second hand” 
organizowanego przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi, ul. Olimpijska 9, tel./fax 42 6870485 
oraz Stowarzyszenie Gradiam. Brak zgody jest równoznaczny z dyskwalifikacją.

Wyrażam zgodę na mój udział/mojego dziecka w konkursie na 
zasadach określonych w regulaminie konkursu.

………..….…….…………..………….
(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych/mojego dziecka objętych zgłoszeniem do udziału  
w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia 
konkursu.

………..….…….…………..………….
(podpis)

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych/ 
mojego dziecka, w zakresie imienia i nazwiska, klasy i szkoły 
– w celu podania wyników konkursu do publicznej 
wiadomości.

………..….…….…………..………….
(podpis)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego 
wizerunku/ mojego dziecka w związku z udziałem                   
w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)

………..….…….…………..…………...
(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA UCZESTNIKA/ RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Na  podstawie  art.  13  ust.1  i  ust.2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z  27.04.2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:  RODO),
informuję że:

 Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  Pani/Pana  dziecka*  jest  Centrum  Zajęć
Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi, ul. Olimpijska 9, tel./fax 42 6870485, które przetwarza dane zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

 Kontakt  z  naszym  Inspektorem  Ochrony  Danych  jest  możliwy  poprzez  e-mail:
iodo@czp3.elodz.edu.pl 

 Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  ekologicznego  konkursu  filmowego
„Odpadkowy  second  hand”  organizowanego  przez  Centrum  Zajęć  Pozaszkolnych  nr  3
i Stowarzyszenie Gradiam oraz umożliwienie kontaktu 

 Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne,  jednakże odmowa podania danych zawartych
w karcie zgłoszenia do ekologicznego konkursu filmowego „Odpadkowy second hand” spowoduje
dyskwalifikację

 Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej oraz cyfrowej przez okres
trwania ekologicznego  konkursu filmowego  „Odpadkowy second hand”.  W przypadku laureatów
konkursu i osób biorących udział w uroczystości wręczenia nagród bezterminowo

 Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

 Przysługuje  Pani/Panu prawo do żądania  dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby oraz Pani/Pana dziecka*,  ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 Przysługuje  również  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz
Pani/Pana dziecka* narusza przepisy RODO

* nie dotyczy uczestnika pełnoletniego


