
Regulamin konkursu „Krótki film EKO”

skierowany do wszystkich słuchaczy Radia Ostrowiec 

I. Organizator konkursu:

Radio Ostrowiec 

DLF INVEST SP Z O.O. 
Bałtów 7
27-423 Bałtow
Osoba reprezentująca : Joanna Gergont - Woś
REGON: 260558350
NIP: 6612366557
KRS: 0000398341

e-mail: eko@radioostrowiec.pl

Osoba do kontaktu: Klaudia Banaczek, tel :514 641 078

II. Przedmiot konkursu:

1. Przygotowanie amatorskiego filmu edukacyjnego na temat ochrony środowiska,
ekologii, zasad segregacji odpadów, itp.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich słuchaczy Radia Ostrowiec 

3. Film edukacyjny ujęty w formie multimedialnej ma określoną długość do 1 min. 

4. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorskie nigdzie nie publikowane.

III. Cel konkursu:

1. Kreowanie pozytywnych wzorów kulturowych w zakresie ochrony środowiska i
właściwego postępowania z odpadami.

2. Podwyższenie stanu świadomości ekologicznej wśród młodych mieszkańców Gminy.

3. Wzrost i upowszechnianie wiedzy nt. prawidłowej segregacji odpadów.

4. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

5. Zachęcanie do uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę
i zapobieganie dewastacji środowiska naturalnego.

6. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań problematyką ochrony środowiska
w zakresie segregacji odpadów.

7. Kształtowanie kreatywności i wyobraźni młodzieży.

8. Umożliwienie młodzieży zaprezentowania swojego talentu.

IV. Zasady konkursu: 

1. Każdy uczestnik może zgłosić jeden film. 

2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi

mailto:eko@radioostrowiec


być zgodna z normami obyczajowymi. 

3. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, do pracy załączone winno być 
oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na 
udział konkursie na zasadach określonych 
w regulaminie o treści „Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki (imię i nazwisko) 
na udział w konkursie „Krótki film EKO” i podpis opiekuna prawnego).

4. Prace konkursowe należy wysłać na adres mailowy eko@radioostrowiec do dnia
30.11.2019 r. 

5. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na
korzystanie z pracy konkursowej w celach edukacyjnych, z podaniem imienia i
nazwiska autora oraz miejscowości zamieszkania, stosownie do potrzeb organizatora,
między innymi – emisja na antenie Radia Ostrowiec, na stronie internetowej
organizatora i na radiowym Facebooku. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z
przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają
się one do publicznej prezentacji. 

V Ocena i nagrody: 

1. Oceny prac konkursowych dokonana Komisja Konkursowa, składająca się z
pracowników Redakcji oraz pracowników Urzędu Miasta w Ostrowcu. 

2. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

3. Komisja może przyznać jedną nagrodę główną w każdej kategorii.

4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.  

5.  Laureaci konkursu otrzymują następujące nagrody rzeczowe:

§ I miejsce – Smartfon

§ I wyróżnienie – Zestaw koszy do segregowania odpadów 

§ II wyróżnienie – Zestaw koszy do segregowania odpadów 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.12.2019 r. 

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w miesiącu grudniu 2019

8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o dokładnym miejscu i terminie wręczenia
nagród.

VI. Kryteria oceny prac:

§ jakość techniczna – max. 5 pkt.;

§ wartość merytoryczna – max. 5 pkt.;

§ forma przekazu – max. 5 pkt.;

§ odzwierciedlenie tematyki konkursu, kreatywność – max. 5 pkt.



VII. Postanowienia końcowe: 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Radia Ostrowiec

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie uczestnictwa w konkursie. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie
zdyskwalifikowane. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz 922 ze zm.). Uczestnikowi przysługuje
prawo wglądu/dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem przez uczestników
warunków zawartych w niniejszym regulaminie. 

https://sip.lex.pl/#/act/16799013/2063957?keyword=Ochrona%20danych%20osobowych&cm=SFIRST

