REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
pt. „Kranówkę piję - świadomie żyję”
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu pt. „Kranówkę piję - świadomie żyję” jest Spółka Wodociągi i
Kanalizacja „AKWA”, z siedzibą w Nysie, 48-300 Aleja Wojska Polskiego 2, zwana dalej
„Organizatorem”.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. Z dnia 30 listopada 2009 r. ze zm.).
Konkurs jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach projektu pn. „Kampania edukacyjno – promocyjna na terenie województwa opolskiego :
Woda dla bioróżnorodności, bioróżnorodność dla wody”.
Konkurs organizowany jest na terytorium województwa opolskiego Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu i
zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
CELE KONKURSU
Ideą konkursu jest pogłębienie i propagowanie wiedzy na temat wpływu działalności człowieka
na stan środowiska naturalnego, w tym na zachowanie bioróżnorodności w przyrodzie, w
szczególności dla świata zwierząt, roślin, krajobrazu oraz dla samego człowieka. Celem konkursu
jest podniesienie świadomości uczestników na temat wpływu ograniczenia produkcji odpadów
poprzez konsumpcję wody kranowej, a przez to polepszenie stanu środowiska naturalnego oraz
ochronę fauny i flory.
Cele konkursu:
 Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej;
 Kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody;
 Kształtowanie wiedzy na temat wody i jej wpływ na środowisko i człowieka
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ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Konkurs trwa od dnia 10.02.2020r. do dnia 30.09.2020r.
Konkurs skierowany jest do osób w wieku 12 - 65 lat, na terenie województwa opolskiego.
Film, zwany dalej „Utworem” może być przygotowany indywidualnie lub przez zespół.
Jeśli w skład zespołu wchodzą osoby niepełnoletnie, dodatkowo zespół musi posiadać opiekuna –
osobę pełnoletnią, zwaną dalej „Uczestnikiem”, która w imieniu zespołu dokona zgłoszenia utworu
do konkursu.
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Zapisy punku III.4. regulaminu stosuje się w odpowiednio w przypadku niepełnoletniego autora
utworu startującego w konkursie indywidualnie.
Uczestnik podejmuje działania w ramach Konkursu w imieniu zespołu po uzyskaniu upoważnień
opiekunów prawnych wszystkich członków zespołu do korzystania z utworu i rozporządzania nim
na wszystkich polach eksploatacji. Uczestnik, w zakresie w jakim nie nabył stosownych
uprawnień, działa w imieniu uprawnionych w oparciu o stosowne upoważnienia lub zgody.
Uczestnikami konkursu (zwanymi dalej: „Uczestnikami”) mogą być osoby z terenu województwa
opolskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń Uczestników,
których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą wyznaczeni przedstawiciele Organizatora.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie Utworu zgodnie z wymogami regulaminu wraz
z prawidłowo wypełnioną Kartą Zgłoszeniową, Oświadczeniem i Deklaracją udziału w projekcie,
zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do niniejszego regulaminu.
Nadesłanie Utworu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową i Oświadczeniem jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Utwór należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora tj. Wodociągi i Kanalizacja „AKWA”
Sp. z o.o, al. Wojska Polskiego 2, 48 – 300 Nysa, lub przesłać kurierem luz pocztą na wskazany
adres z dopiskiem „Konkurs filmowy”.
Termin składania Utworu upływa z dniem 30.09.2020r. (o zachowaniu terminu decyduje data
wpływu do siedziby Organizatora).
Koszty przesyłki ponosi Uczestnik Konkursu.
Organizator nie zwraca złożonych prac.
WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ UTWÓR
Zadaniem Uczestników konkursu pt. „Kranówkę piję - świadomie żyję” jest stworzenie filmu
dotyczącego zagadnienia wpływu picia wody kranowej dla zachowania bioróżnorodności
środowiska naturalnego.
Utwór konkursowy musi mieć formę filmu o długości nie przekraczającej 2 minut, nakręconego
dowolną techniką cyfrową i dowolnym urządzeniem np. kamerą, telefonem, aparatem
fotograficznym itp.
Utwory przekraczające 2 minuty nie zostaną zakwalifikowane do konkursu .
Dopuszczalna jest każda forma artystyczna (film, teledysk, lipdub, reportaż, animacja itp.).
Filmy należy przekazywać na następujących nośnikach (do wyboru): Płyta CD lub DVD lub
Pendrive.
Wymagania techniczne utworu: Plik video w formacie .mp4, .mov lub .avi , minimalna
rozdzielczość video - 480p (720x480), optymalna rozdzielczość 720p (1280x720), maksymalna
rozdzielczość 1080p (1920x1080).
Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w filmie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a
ewentualne roszczenia z tym związane obciążają uczestnika konkursu.,
Grafiki i materiały video wykorzystane w utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a
ewentualne roszczenia z tym związane obciążają uczestnika konkursu.
KRYTERIA OCENY I JURY KONKURSOWE
Spośród prac przekazanych do Spółki jury, złożone z przedstawicieli Organizatora konkursu,
wybierze laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
a) wartość merytoryczna: zgodność pracy z tematem konkursu,
b) wartość artystyczna: pomysłowość oraz kreatywność,
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c) jakość techniczna: m.in. estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku.
Jury przyzna 3 nagrody.
Dodatkowo Jury ma prawo do nagrodzenia wybranych prac Wyróżnieniami.
Podczas konkursu mogą zostać wręczone także nagrody pozaregulaminowe.
Przewidziane w ramach konkursu nagrody mają postać rzeczową i finansową:
a) Za zajęcie I miejsca – nagroda o wartości 1.000 zł.,
b) Za zajęcie II miejsca – nagroda o wartości 500 zł.,
c) Za zajęcie III miejsca – nagroda o wartości 300 zł.,
O przyznaniu nagrody Organizator konkursu powiadomi drogą telefoniczną bądź poprzez e-mail.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE
1. Poprzez przystąpienie do konkursu Uczestnik oświadcza, że nieodpłatnie wyraża zgodę na
nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora Utworem
w celu:
a) udostępnienia (upublicznienia) Utworu w siedzibie Organizatora,
b) udostepnienia Utworu na stronach internetowych, w mediach oraz serwisach
społecznościowych (między innymi Facebook) Organizatora,
c) użytkowania wykonanego Utworu na następujących polach eksploatacji: zwielokrotniania,
utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania
materiału do pamięci komputera, wprowadzania materiału do własnych baz danych bądź w
postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
d) rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej.
2. Uczestnik zgłaszając Utwór do konkursu oświadcza, ze posiada pełne prawo do rozporządzania
Utworem zgłoszonym do konkursu, które nie jest ograniczone na rzecz osób trzecich,
3. Uczestnik zgłaszając Utwór do konkursu oświadcza, że osoby utrwalone w Utworze, których zgoda
jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na
umieszczenie ich wizerunku w Internecie.
4. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek
roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z Utworem
zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób
trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby
małoletniej.
VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.
Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach konkursu jest
Organizator.
2.
Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu w
zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród
zwycięzcom.
3.
Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia
żądania zaprzestania ich przetwarzania.
4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub
innych błędnych danych, uniemożliwiających jego identyfikację.
IX.
1.
2.

3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień powyższego Regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie
konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników konkursu.
Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURS FILMOWY PT. „KRANÓWKĘ PIJĘ – ŚWIADOMIE ŻYJĘ”
Realizowany w ramach projektu pn. „Kampania edukacyjno – promocyjna
na terenie województwa opolskiego : Woda dla bioróżnorodności,
bioróżnorodność dla wody”.
I. SKŁAD ZESPOŁU W LICZBIE: ………………………..osób
II. Dane:
Imię i nazwisko opiekuna zespołu…………………………………..…………………………………
Telefon kontaktowy do opiekuna zespołu………………………………………….…………………..
adres e-mail opiekuna zespołu………………………………………….………………………….……
Imiona i Nazwiska członków zespołu:
1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………
III. TYTUŁ UTWORU…………………………………………………….…………………..………...

………………………………………………………………………………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS OPIEKUNA ZESPOŁU
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OŚWIADCZENIE UCZETNIKA PROJEKTU
W związku ze zgłoszeniem do uczestnictwa w konkursie filmowym „Kranówkę piję świadomie żyję” w ramach projektu pn. „Kampania edukacyjno – promocyjna na terenie
województwa opolskiego: Woda dla bioróżnorodności, bioróżnorodność dla wody”, przyjmuję
do wiadomości/ oświadczam iż:
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie
internetowej www.wikakwa.pl . i akceptuję jego postanowienia. Posiadam również
stosowne zgody osób trzecich – w tym przedstawicieli ustawowych członków zespołu –
które są niezbędne do wywiązywania się z Regulaminu Konkursu.
2. Oświadczam, że posiadam upoważnienia opiekunów prawnych wszystkich członków
zespołu do korzystania i rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji oraz do
zgłoszenia go do Konkursu filmowego pn. „”KRANÓWKĘ PIJĘ – ŚWIADOMIE ŻYJĘ”
oraz, że zgłoszony przeze mnie Utwór nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani
przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę
trzecią roszczeń związanych ze zgłoszonym Utworem. Jestem świadomy, że w przypadku
zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonego przeze mnie utworu, jak i naruszenie nim
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zostanie on wykluczony z Konkursu.
3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na film promujący
picie wody kranowej – w szczególności, z dniem ogłoszenia wyników Konkursu, udzielam
nieodpłatnie zgody organizatorowi do korzystania z utworu i rozporządzania nim na
wszystkich polach eksploatacji.
4. Oświadczam, że osoby utrwalone w utworze, których zgoda jest konieczna do ich
publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie
ich wizerunku w Internecie.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
zawartych w Karcie Zgłoszeniowej dla celów związanych z przeprowadzeniem i
rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu, w tym na ich opublikowanie
w środkach masowego przekazu.
6. Przyjmuję do wiadomości , że:
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1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister Inwestycji i
Rozwoju, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
2) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa Opolskiego
z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a
i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na podstawie:
4) w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 20142020:
a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 115, art. 122 , art. 125 ust. 2. lit d), oraz
art. 125 ust 4 lit a), art. 125 ust 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz
Europejskiego
Funduszu
Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006 oraz jego załącznikiem XIII (Kryteria desygnacji) - punkt 3.A.iv;
b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 wraz z załącznikiem I i II do tego rozporządzenia;
c) art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.
U. z 2017r., poz. 1460, z późn. zm.);
W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu
Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie Rady (WE)
nr 1081/2006;
c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(EU)
nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych
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informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn.
zm.);
5) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „„Kampania
edukacyjno – promocyjna na terenie województwa opolskiego: Woda dla bioróżnorodności,
bioróżnorodność dla wody”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014-2020 (RPO WO);
6) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt –
Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta
uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom
badawczym realizującym badanie ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Zarządzającej lub innego podmiotu który zawarł porozumienie z Powierzającym lub Instytucją
Zarządzającą na realizację ewaluacji. Moje dane osobowe mogą zostać również udostępnione
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego lub Instytucji Zarządzającej
kontrole w ramach RPO WO;
7) moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania
dokumentacji;
8) podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
9) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) dodatkowo w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) mam prawo do:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
b) żądania od administratora dostępu do danych osobowych w zakresie danych dotyczących
składającego niniejsze oświadczenie w tym ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
d) do przeniesienia danych osobowych.

…………………………………………………………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS OPIEKUNA ZESPOŁU
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Imię i nazwisko członka zespołu
Adres zamieszkania
PESEL:
Niniejszym deklaruję udział w konkursie filmowym „Kranówkę piję - świadomie żyję”
organizowanym w ramach projektu pn. „Kampania edukacyjno – promocyjna na terenie
województwa opolskiego: Woda dla bioróżnorodności, bioróżnorodność dla wody” oraz
oświadczam, że spełniam wymagania formalne, zapoznałem się z regulaminem konkursu i
akceptuję jego postanowienia.

………………………………..
Miejscowość, data

………………………………..
Czytelny podpis uczestnika/
opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej
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