REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„EKO GMINA STOLNO”
1. Organizator: Wójt Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno.
2. Cele konkursu
Celem konkursu jest podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej społeczeństwa,
a w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie:
1) poprawy jakości powietrza, w tym ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności
energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
2) adaptacji do zmian klimatu,
3) gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności systemu zbiórki odpadów
komunalnych,
4) ochrony przyrody, w szczególności ochrona:
a) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz różnorodności biologicznej,
b) siedlisk zagrożonych wyginięciem oraz siedlisk i ostoi rzadkich lub chronionych
gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
c) zieleni w miastach i wsiach,
d) zadrzewień,
e) krajobrazu,
f) ochrony wód.
3. Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stolno.
4. Konkurs podzielony jest na 3 kategorie:
a)

I kategoria - Uczniowie klas I – III pt. „Artystyczna przygoda - ja i przyroda”

b)

II kategoria - Uczniowie klas IV – VI pt. „Zwyczajne a niezwykłe”

c)

III kategoria - Uczniowie klas VII – VIII pt. „Nakręcony klimat”

5. Ocena prac:
1) do oceny prac powołana zostanie 5-osobowa Komisja Konkursowa.

2) Komisja przy ocenie będzie brała pod uwagę min.:
a) zgodność prac z celami konkursu,
b) estetykę i pomysłowość wykonanych prac,
c) spełnienie warunków określonych w zadaniach konkursowych.
3) Prace konkursowe nie spełniające warunków określonych w zadaniach konkursowych bądź
niezgodne z celem konkursu nie będą brane pod uwagę przy ocenie prac konkursowych.
4) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. Nie ma możliwości odwołania od decyzji komisji
konkursowej.
5) W każdej z kategorii wyłonieni zostaną laureaci. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
Nagrody przyznawane będą za zajęcie za I, II i III miejsca. Organizator przewiduje również
nagrody rzeczowe dla osób wyróżnionych. Nagrody rzeczowe finansowane będą ze środków
Gminy Stolno oraz mogą być również dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
6. Harmonogram konkursu
1) do 04.05.2021 r. ogłoszenie konkursu
2) do 31.05.2021 r. nadsyłanie prac konkursowych
3) do 15.06.2021 r. rozstrzygnięcie konkursu
4) do 25.06.2021 r. wręczenie nagród
7. Zadania konkursowe:
1) Kategoria I. „Artystyczna przygoda- ja i przyroda”
a) Teksty piosenek powinny być związane z poprawą jakości powietrza (preferowane
polskie przeboje).
b) Dopuszcza się wykonanie utworów: a/capella, z akompaniamentem, z podkładem
muzycznym.
c) Czas trwania nagrania – max 5 minut.
d) Nagranie należy przesłać na adres mailowy: ekokonkurs@stolno.com.pl wraz ze skanem
Karty zgłoszeniowej (Załacznik nr 1a)
2) Kategoria II. „Zwyczajne a niezwykłe”
a) Uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie konkursowe, wykonane dowolną
techniką.
b) Nadesłane fotografie muszą nawiązywać do tematu konkursu, ukazując ochronę
przyrody.
c) Fotografie należy nadsyłać w formie cyfrowej (format JPG bez kompresji), dłuższy bok
zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli.
d) W konkursie mogą brać udział wyłącznie fotografie autorskie, nienagradzane w innych
konkursach.
e) Zabrania się dokonywania fotomontaży. Dopuszczalne są podstawowe korekty prac np.
balansu bieli, ostrości, kontrastu, kadrowanie.

f) Zdjęcia należy przesłać na adres mailowy: ekokonkurs@stolno.com.pl wraz ze skanem
karty zgłoszeniowej (Załącznik nr 1b).
3) Kategoria III. „Nakręcony klimat”
a) Uczestnik do Konkursu może zgłosić jeden utwór w postaci filmu o treściach związanych
z negatywną działalności człowieka w środowisku, wpływu na klimat i możliwości poprawy
tego zjawiska.
b) Czas trwania utworu nie może przekroczyć 150 sekund.
c) Utwór powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu
fotograficznego, telefonu komórkowego itp., i zapisane w formacie mp4, avi.
d) Film powinien zawierać tytuł, nazwisko i imię autora oraz wykorzystane źródła, które nie
mogą naruszać praw autorskich osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane
obciążają Uczestnika Konkursu.
e) Nagranie należy przesłać na adres mailowy: ekokonkurs@stolno.com.pl wraz ze skanem
karty zgłoszeniowej (Załącznik nr 1c).
f) Film o dużej pojemności, którego nie można przesłać mailem można udostępnić na Dysku
Google, OneDrive lub innym dysku wirtualnym, do którego dostęp zostanie opisany w
karcie zgłoszenia i dodatkowo przesłany zostanie link do filmu na adres mailowy:
ekokonkurs@stolno.com.pl . Błędne podanie linku dyskwalifikuje pracę.
8. Przetwarzanie danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno. Możesz się z nim
kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 86-212 Stolno, Stolno 112,
e-mailowo: sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 56 677 09 00.
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor
ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@stolno.com.pl .
Pełna treść klauzuli informacyjnej dołączona jest do karty zgłoszeniowej.
9. Postanowienia końcowe:
1) Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy danej kategorii, którzy zapoznali się z Regulaminem
konkursu i przesłali wraz z pracą konkursową Kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik do
niniejszego Regulaminu.
2) Prace we wszystkich trzech kategoriach należy przesyłać do 31.05.2021 r. na adres mailowy:
ekokonkurs@stolno.com.pl
3) Organizator zastrzega możliwość zmiany harmonogramu konkursu.
4) Organizator uznaje, że osoby, które przesłały karty zgłoszeniowe:
a) zapoznały się zasadami określonymi w niniejszym regulaminie
b) wyrażają zgodę na udział dziecka w konkursie,
c) zapoznały się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L
119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego
dalej jako RODO, która dołączona jest do karty zgłoszeniowej.

5) Materiały przesłane przez Uczestnika konkursu mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 1231
z późn. zm.).
6) Uczestnik przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu utworu.
7) Uczestnik wyraża zgodę do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania przez Organizatora
oraz publicznego udostępniania materiałów dostarczonych w ramach Konkursu.
8) Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie przez Organizatora autorskich praw zależnych i nie
będzie żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
9) Nabycie przez Organizatora praw, o których mowa w ust. 6, 7 i 8, następuje z chwilą przekazania
przedmiotu utworów powstałych w związku z wykonaniem zadań konkursowych, bez ograniczeń
co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w szczególności w zakresie następujących pól
eksploatacji:
a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych
b) wystawianie lub publiczna prezentacja,
c) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych i
szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,
g) prawo do korzystania z dzieła w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami.
10) Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do prac konkursowych Organizator
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których prace te zostały utrwalone.
11) Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
12) Dokonana ocena przez Komisję Konkursową co do wskazania laureatów konkursu oraz
przyznania im nagrody jest ostateczna.
13) W sprawie konkursu można kontaktować się z:
- P. Beata Gajek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stolnie, tel. 56 686-51-36
- P. Zenona Gagatek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Robakowie, tel. 56 686-55-04
- P. Anna Sankiewicz – Urząd Gminy Stolno, tel. 56 677-09-10.

Załączniki:
Karty zgłoszenia uczestnika dla poszczególnych kategorii konkursowych.

