
 

 
 
 
  

 

Regulamin Wojewódzkiego  Konkursu Filmowego 

„Obraz słowem i kolorem malowany” 

- promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

i dziedzictwa kulturowego woj. warmińsko-mazurskiego. 

 

Tematem konkursu jest krajobraz i dziedzictwo kulturowe woj. warmińsko-mazurskiego. Każdy 
uczestnik konkursu znajduje swoją historię, „z której tkany jest krajobraz kulturowy, wiążący to co 
ludzkie z  naturalnym środowiskiem  przyrodniczym”.  
 
§ 1. Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Olsztynie i Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej. 

Konkurs finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

 
§ 2. Cel Konkursu 
  Celem konkursu jest rozwój umiejętności obserwacji otaczającego świata i jego artystycznej 

interpretacji oraz promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych dziedzictwa kulturowego 

woj. warmińsko-mazurskiego.  Jury wyłoni najlepsze filmy autorstwa uczniów szkół podstawowych, 

szkół średnich  oraz nauczycieli woj. warmińsko-mazurskiego. 

 
§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do uczniów szkół  wszystkich etapów 
edukacyjnych oraz nauczycieli tych szkół    z  woj. warmińsko-mazurskiego. 

2. Autorem filmu może być jedna osoba. Organizatorzy nie dopuszczają możliwości składania 
prac zbiorowych. 

3. Dozwolona jest dowolna technika wykonywania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia 
multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera…  

4. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie ani innym 
medium oraz nie mogą być przedstawiane w żadnym innym konkursie.  

5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas produkcji filmu. 
6. Podczas produkcji nikt nie może ponieść szkody.  
7. Do Konkursu nie będą dopuszczane filmy:  

a. naruszające prawa autorskie innych podmiotów;  

b. zawierające treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, 
narodowość, poglądy polityczne;  

c. raniące uczucia religijne.  
  



 

8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestników z udziału w Konkursie, jak również 
odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał w zgłoszeniu 
nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku informacji o podjętych przez niego 
działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.  

9. Wykluczeniu z Konkursu podlegają również Uczestnicy, co do których Organizator uzyskał 
informację, iż nie są autorami filmu lub nie mają do niego praw.  

10. Zgłoszenie filmu do Konkursu i zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest jednoznaczne 

z wyrażeniem zgody na jego późniejsze wykorzystanie  przez Organizatora, niezależnie od tego 

czy autor filmu został laureatem konkursu czy nie. 

11. Uczestnicy Konkursu upoważniają Organizatora do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania 

zgłoszonymi do Konkursu pracami w kontekście ich związku z Konkursem.  

12. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie filmy autorstwa uczestników, nienaruszające praw 
autorskich osób trzecich.  

13. Filmy niespełniające wymagań określonych w niniejszym regulaminie zostaną wyłączone 
z udziału. 

14. Jury ma prawo nie przyznawać nagród w przypadku, gdy poziom prac nie będzie spełniał 
wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez Organizatora Konkursu. Jury ma 
również prawo podjąć decyzję o dowolnym podziale nagród.  

15. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.  
16. Wszystkie przesłane filmy pozostają w archiwum Organizatora.  
17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas konferencji podsumowującej  konkurs filmowy 

 
 „Obraz słowem i kolorem malowany”- promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych  

i dziedzictwa kulturowego woj. warmińsko-mazurskiego   

w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach 2017 

„KRAJOBRAZ DZIEDZICTWA - DZIEDZICTWO KRAJOBRAZU,” 

 która odbędzie się  26 września  2017 roku w W-M ODN w Olsztynie. Wtedy też wręczone zostaną 
nagrody. Fundatorem cennych nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie. 
 
§ 4. Wymagania techniczne dotyczące  filmów 

Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD, DVD  lub na pendrive  jedną pracę 
konkursową w  formacie  zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player. Czas projekcji nie 
przekracza 5 minut. 
 
§ 5. Terminy zgłoszenia  udziału i nadsyłania filmów  

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik nr 1), 
stanowiącej załącznik regulaminu i przesłanie jej na adres W-M ODN w Olsztynie, 10-447 
Olsztyn, ul. Głowackiego 17  z dopiskiem „Konkurs Filmowy” do 5 września 2017 r. 

2.  Filmy  należy składać bezpośrednio w  sekretariacie  Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie 
do 20 września 2017 roku (na pendrive lub płycie CD bądź DVD) lub przesłać pocztą z dopiskiem 
„Konkurs Filmowy”. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności  za ewentualne uszkodzenie 
prac w transporcie pocztowym. 

 
§ 6. Unieważnienie Konkursu  
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:  

 gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,  

 gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,  

 gdy poziom artystyczny prac konkursowych będzie niezadowalający.  



 

 
§ 7. Ustalenia końcowe  

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jego odwołanie bądź zmiany 

w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i jego zmiany pod warunkiem, 

że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników Konkursu. 

4. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w Konkursie prosimy kierować 
na adresy: 
Elżbieta Jermacz - jermacz@wmodn.olsztyn.pl  
Alicja Szarzyńska – szarzynska@wmodn.olsztyn.pl  
Janusz Brojek – jbrojek@wmodn.olsztyn.pl 

 
 

Życzymy sukcesów w sztuce filmowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

i dziedzictwa kulturowego województwa warmińsko-mazurskiego. 
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