
Regulamin konkursu na krótki film  

„Co powinniśmy robić, żeby poprawiać jakość powietrza?” 

 

§1 

Organizatorem Konkursu jest Miasto Poznań reprezentowane przez Wydział 

Kształtowania i Ochrony Środowiska wraz z Partnerami: Metropolią Poznań, Veolia 

Energia Poznań i Centrum Inicjatyw Rodzinnych. 

 

§2 

Cel, uczestnicy Konkursu 

1) Celem Konkursu jest promocja wiedzy i zachowań proekologicznych służących 

poprawie jakości powietrza.  

2) Uczestnikami Konkursu są uczniowie klas 7, szkół z terenu Metropolii Poznańskiej 

biorących udział w projekcie Edukacyjnej Sieci Antysmogowej ESA. 

 

§3 

Warunki udziału w konkursie 

1) Przesłanie filmu, na adres kos@um.poznan.pl, wyłącznie za pośrednictwem 

wetranswer, wirtualnego dysku Google lub innego wirtualnego dysku, w terminie do 

7.11.2019 r. godz. 23:55. W treści e-maila należy podać klasę i nr szkoły. 

 

§4 

Przedmiot Konkursu 

1) Przedmiotem Konkursu jest film max 1,5 minutowy nakręcony przez przedstawiciela 

lub przedstawicieli jednej klasy np. telefonem komórkowym, pokazujący jak można 

chronić powietrze i/lub jak powinniśmy zachowywać się wówczas, kiedy 

prognozowana jest zła jakość powietrza, żeby wpłynąć naszym zachowaniem na jego 

poprawę. 

2) Komisję Konkursową reprezentować będzie maksymalnie po dwóch przedstawicieli 

Organizatorów i wszystkich Partnerów Konkursu. 

 

§5 

Nagrody  

1) Komisja konkursowa przyzna 3 nagrody - zestawy multimedialne składające się z 

laptopa i rzutnika oraz 2 wyróżnienia - bony na zakup farb ekologicznych do 

pomalowania klasy lekcyjnej. 

2) Nagrodzone i wyróżnione filmy zostaną zaprezentowane podczas finału Konkursu. 

 

§6 

Prawa autorskie 

1) Z chwilą wręczenia nagród Uczestnikom Konkursu, Organizator nabywa nieodpłatnie 

majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych filmów, na następujących polach 

eksploatacji: emisja publiczna w Internecie - na stronie Miasta Poznania i w TV, a 

także podczas spotkań i debat społecznych. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub do 

odwołania konkursu, ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania 

nagród rzeczowych w przypadku niespełnienia przez żadnego z uczestników 

wymogów zawartych w Regulaminie 

2) Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

zawartych w niniejszym Regulaminie. 


