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R E G U L A M I N    K O N K U R S U   „EKO-Film” 

na stworzenie scenariusza dotyczącego właściwego sposobu segregacji odpadów 
 

1. Organizator: 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie, adres: Olszowa, 

ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno - reprezentowana przez Prezesa Zarządu.  

 

2. Cele konkursu: 

 podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wśród młodzieży;  

 promocja właściwego postępowania z odpadami wśród lokalnej społeczności; 

 kształcenie umiejętności kreatywnego myślenia i zdolności artystycznych uczestników 

konkursu. 

 

W wyniku realizacji konkursu zostanie stworzony film dotyczący właściwego sposobu segregacji 

odpadów w gospodarstwie domowym oraz funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych - ZZO Olszowa, pt.: „Zobacz kawałek świata jak odpad z domu 

do ZZO Olszowa trafia”. 
 

3. Uczestnicy konkursu: 

1) Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 4-7 szkół podstawowych oraz klas 2-3 gimnazjów 

z terenu gmin: Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Miasto Oleśnica i Syców. 

2) Organizator poinformuje Dyrekcje szkół podstawowych i gimnazjów z w/w obszaru 

o planowanym konkursie wysyłając drogą elektroniczną: ogłoszenie zachęcające do udziału 

w konkursie oraz niniejszy Regulamin konkursu.  

 

4. Tematyka i forma pracy: 

1) Prace powinny przedstawiać prawidłową segregację odpadów w gospodarstwie domowym. 

2) „EKO-Film” może zostać wykonany następujący sposób:  

 dokumentu zapisanego komputerowo – zawierającego propozycję scenariusza 

na nakręcenie filmu edukacyjnego i jego wydrukowanie na papierze w formacie A4; 

lub 

 komiksu  – zawierającego propozycję scenariusza na nakręcenie filmu edukacyjnego i jego 

wydrukowanie na papierze w formacie A4. 

 

5. Warunki uczestnictwa: 

1) Uczestnikiem konkursu może być osoba wskazana w pkt. 3 niniejszego Regulaminu, która 

przedłoży z pracą konkursową uzupełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę. 

3) Prace konkursowe wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć 

na adres: 

              Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.  

              Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63 – 600 Kępno 

(z dopiskiem Konkurs „EKO-Film”)  

4) Termin składania prac – do dnia 25 października 2017 r. 
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6. Kryteria oceny prac konkursowych: 

1) W ocenie poszczególnych prac Komisja konkursowa w szczególności będzie się kierować 

następującymi kryteriami: 

 kreatywność, 

 jakość wykonania nadesłanych prac, 

 estetyka wykonanych prac, 

 dostosowanie do tematyki konkursu. 

2) Komisja konkursowa zostanie powołana przez Prezesa Zarządu ZZO Olszowa Sp. z o.o. 

3) Obrady Komisji konkursowej będą niejawne. 

4) Komisja konkursowa, w terminie do dnia 31.10.2017 roku dokona szczegółowej oceny 

otrzymanych prac konkursowych i wytypuje trzech laureatów, wskazując zajęte miejsce  

(I, II i III). 

5) Informacje na tematu laureatów Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej: http://www.zzo-olszowa.pl/ oraz przesłane drogą elektroniczną do 

placówek, do których uczęszczają laureaci. 

 

7. Nagrody: 

1) indywidualne za zajęcie: 

 I miejsca – aparat fotograficzny, dyplom; 

 II miejsca – power bank, dyplom;   

 III miejsca – gra edukacyjna, dyplom; 

 

2) zbiorowe dla oddziału/klasy szkoły podstawowej/gimnazjum nagrodzonych laureatów 

za zajęcie I, II i III miejsca: 

 wyjazd edukacyjny do ZZO Olszowa Sp. z o.o., który będzie obejmował między innymi 

prezentację ścieżki edukacji ekologicznej oraz funkcjonowania obiektów 

technologicznych w Zakładzie. 

 

Nagrody zostaną wręczone w trakcie uroczystego spotkania podsumowującego. O miejscu i terminie 

spotkania Organizator poinformuje wysyłając informację na adresy e-mail właściwych placówek 

oświatowych.   

 

8. Prawa autorskie: 

1) Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane samodzielnie oraz mieć cechy utworu 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2) Uczestnik konkursu oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy 

konkursowej. Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec roszczeń 

osób trzecich, w przypadku dopuszczenia się naruszenia praw autorskich przysługujących tym 

osobom w stosunku do zgłoszonej pracy konkursowej. 

3) Zgłoszenie pracy do konkursu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. kodeks cywilny, a także nie stanowi podstawy dochodzenia od Organizatora zawarcia 

jakiekolwiek umowy. 

4) Przedstawiciel ustawowy Uczestnika konkursu, w przypadku wygranej w Konkursie, 

zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem Konkursu umowy w formie pisemnej 

o nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych, do wygranej pracy,  oraz do 

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na wszystkich 

znanych polach eksploatacji, w szczególności zaś do: 

a) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi, 
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b) wyłącznego używania i wykorzystania we wszelkiej działalności promocyjnej 

reklamowej, informacyjnej, korespondencyjnej, 

c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu  na nośnikach elektronicznych, 

d) publicznego wystawiania i wyświetlania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

e) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem 

satelity, 

f) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania w nieograniczonym 

nakładzie w materiałach promocyjnych i reklamowych, 

g) wprowadzania do pamięci komputera,  umieszczania w sieci Internet, 

h) publicznego wystawiania, 

i) obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których praca została utrwalona, najem 

dzierżawa i bezpłatnego użyczenia przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie 

prawa majątkowe do każdej pracy dostarczonej w ramach konkursu na wszystkich 

znanych polach eksploatacji. 

5) Zawarcie Umowy, o której mowa w punkcie 4 jest warunkiem otrzymania nagrody 

konkursowej.  

6) Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora także prawo własności do każdego przesłanego 

egzemplarza, na którym została utrwalona praca konkursowa. 

7) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i modyfikowania treści 

przygotowanych prac konkursowych w materiałach reklamowych i marketingowych 

przygotowywanych na rzecz ZZO Olszowa Sp. z o.o. 

8) Uczestnik konkursu zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz 

upoważnia Organizatora do powierzania i zlecania osobom trzecim ich wykonywania.  

9) Uczestnik konkursu oraz jego przedstawiciel ustawowy przystępując do konkursu przenoszą 

na ZZO Olszowa Sp. z o.o. nieograniczone terytorialnie i czasowo prawo do wykorzystywania 

i rozpowszechniania wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas 

spotkania podsumowującego, w celach promocyjnych i reklamowych, w szczególności na 

stronie internetowej Spółki oraz w materiałach promujących działalność ZZO Olszowa 

Sp. z o.o. 

10) Uczestnik konkursu w wieku do lat 13 działa przez przedstawiciela ustawowego, natomiast  

pozostali uczestnicy konkursu działają wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.  

11) Przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. w celach promocyjnych, reklamowych 

i marketingowych (załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu). 

 

 

9. Ochrona danych osobowych:  

1) Wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY przedstawiciel ustawowy uczestnika 

konkursu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego 

danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej oraz na publikowanie i prezentowanie 

w mediach, a także w celach marketingowych danych osobowych Uczestnika konkursu 

w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy i adresu szkoły 

podstawowej/gimnazjum, do której uczęszcza uczestnik konkursu. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Uczestnik 

ma prawo dostępu do tychże danych oraz ma możliwość ich modyfikowania lub usunięcia. 

2) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych jest Prezes Zarządu ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą 

w Olszowie, adres: Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno. 
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10. Postanowienia końcowe: 

1) Konkurs „EKO-Film” na stworzenie scenariusza dotyczącego segregacji odpadów jest częścią 

przedsięwzięcia pod nazwą: Kampania edukacyjna dla mieszkańców gminy Dziadowa Kłoda, 

Międzybórz, Oleśnica, Miasto Oleśnica i Syców pn.: „Segregacja - prosta sprawa, ZZO 

Olszowa w tym pomaga”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie konkursu. 

3) Regulamin konkursu zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz 

na stronie internetowej pod adresem: http://www.zzo-olszowa.pl/. 

4) Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać zadając pytanie na adres e-mail: 

konkurs@zzo-olszowa.pl lub telefonując pod numer 62 78 211 90. 

5) W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie konkursu mają zastosowanie 

przepisy ustawy kodeks cywilny i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

         
Organizator: 

        ZZO Olszowa Sp. z o.o. 

        Olszowa, ul. Bursztynowa 55 

        63-600 Kępno 
  

mailto:konkurs@zzo-olszowa.pl
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Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU „EKO-Film” 

na stworzenie scenariusza dotyczącego segregacji odpadów 

 

 

 

F O R M U L A R Z     Z G Ł O S Z E N I O W Y 

do K O N K U S R U „EKO-Film” 

na stworzenie scenariusza dotyczącego segregacji odpadów 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 

 

……………………………………….. 

 

Numer oddziału/klasy 

 

 

 

……………………………………….. 

 

 

Nazwa i adres szkoły podstawowej/gimnazjum 

uczestnika konkursu  

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego 

uczestnika konkursu 

 

 

……………………………………….. 

 

Numer telefonu przedstawiciela ustawowego 

uczestnika konkursu 

 

 

……………………………………….. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem 

konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki. 

Zgadzam się na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby procedury konkursowej 

oraz na publikowanie i prezentowanie danych 

osobowych; przekazuję prawa autorskie do 

wykonanej pracy konkursowej na ZZO Olszowa 

Sp. z o.o. 

 

 

……………………………………….. 

podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika 

Konkursu 

 

 

 

 


