
 
 
 
 
 
 

 
 

 Regulamin 

Konkursu na filmik edukacyjny 

„Zachowania proekologicznego w miejscu pracy” 
 

organizowany w ramach projektu Projekt: „Ecofriendly 
worker 1.0” Erasmus + Akcja 2 , Partnerstwa na małą skalę w 

sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych. 
 
 

Organizator: 
Fundacja Centrum Umiejętności  
Praktycznych (CUP)  
 ul. Innowacyjna 1,  

   16-400 Suwałki 
  

Adresaci konkursu: 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkól zawodowych z terenu województwa podlaskiego. 

 
Cele konkursu: 
- Rozbudzanie zainteresowań ekologicznych wśród dzieci i młodzieży. 

- Poszerzenie wiedzy na temat otaczającego świata. 
- Zwiększenie świadomości ekologicznej i rozwijanie zachowań ekologicznych w miejscu pracy,  
- Podniesienie wiedzy w zakresie zagadnień: green management, green environment, recycling, 
paperless i digitalisation. 
- Wzrost świadomości uczniów na temat praktycznego zastosowania zasad ekologicznych 
w pracy zawodowej, pokazanie celowości ekologii. 
- Rozwijanie kreatywności i samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości. 

- Zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania urządzeń multimedialnych. 

 
Zasady i warunki uczestnictwa: 

 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół zawodowych z województwa podlaskiego. 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkometrażowego filmiku edukacyjnego  
       tematycznie nawiązującego do tematu, który brzmi „Zachowania proekologicznego w 
miejscu  
       pracy - krótka filmowa opowieść o zachowaniach proekologicznych w miejscu pracy. 

 
Przykłady: 

- zakup i użytkowanie produktów o mniejszym wpływie na środowisko, takich jak 
produkty biodegradowalne, 



- zakup i użytkowanie produktów pochodzących z recyklingu, 

- używanie naczyń i akcesoriów wielokrotnego użytku, 

- opakowania zredukowane, 

- niskie zużycie energii – kryterium zakupu: zapotrzebowanie na energię, 
- niskie zużycie wody - warto zainstalować aeratory, które zmniejszą jej zużycie 

podczas mycia mięsa czy owoców, 

- kupuj produkty spożywcze w lokalnych sklepach w pobliżu restauracji, 
- eliminowanie plastikowych opakowań, 

- rozsądnie realizowane zamówienia, nie zamawiaj na przyszłość, 

- naprawa starego sprzętu, zamiast wymiany go na nowy,  
- uświadomienie pracownikom potrzeby wprowadzania działań proekologicznych - 

dodatkowe kursy i szkolenia. 
 

3.  Do konkursu należy zgłaszać filmiki krótkometrażowe wcześniej niepublikowane, 
nieprezentowane i nienagradzalne w innych konkursach. 

4. Prace mogą być wykonane przez uczniów indywidualnie lub w grupach do 3 osób. 
5. Jeden uczeń może być autorem lub współautorem tylko jednego filmu. Każda szkoła może 

wytypować do udziału w konkursie dowolną ilość prac. 

6. W konkursie mogą brać udział filmiki, do których materiał filmowy został nagrany 
samodzielnie przez twórców za pomocą aparatu fotograficznego, kamery, telefonu 
komórkowego, tabletu, iPhona, smartfona itp. Filmiki można edytować w dostępnych 
programach do edycji wideo. Filmik nie może być dziełem profesjonalisty. 

7. Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne: 
Uczestnik konkursu przygotowuje krótkie video (np. telefonem), którego czas projekcji 
nie przekracza 1-3 min. (rozdzielczość i proporcje obrazu: 4K, 1080p: (1920px 
x1080px), 720p: (1280px x 720px); akceptowany format pliku: avi, mov, mp4, mpg, 
mpeg. 
W przygotowanym video musi być podana (w dowolnej formie) - nazwa projektu 
ecofriendlyworker1.0. 

8. Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. 
9. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych 
przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

10. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada 
pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie 
narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie 
chronionych. 

11. Autor filmiku oświadcza, że osoby, których wizerunki zostały umieszczone w dziele w formie 
innej niż grupowa wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku. 

12. Zgłoszenie Konkursowe musi zawierać: 
• pracę konkursową zgodnie z punktem 7 Regulaminu, 
• skany wypełnionych i podpisanych dokumentów “Zgody na udział w konkursie oraz  
         wykorzystanie wizerunku” (załącznik nr 1) oraz „Oświadczenie i zgody na  
         przetwarzanie i publikację danych osobowych” (załącznik nr 2). 
• prace zostaną ocenione przez Jury Konkursu (I-III miejsce, Nagroda Jury) 
13. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich transportu. 

14. Zgłoszenie udziału w konkursie uczestnika niepełnoletniego oznacza, że zgodę na to wyraził  
   jego  opiekun prawny, który tym samym zaakceptował regulamin konkursu. 

15. Zgłoszenie pracy przez opiekuna prawnego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego  
    zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby  
    konkursu. 

16. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika zgłaszając pracę do konkursu wyraża zgodę na   
   wykorzystanie przesłanej pracy w działaniach promocyjnych organizatora.    



   Uczestnik/opiekun prawny uczestnika udziela organizatorowi konkursu nieodpłatnej  
   licencji na publiczne udostępnianie prac oraz inne jej wykorzystanie na wszystkie czynności   
   konieczne dla realizacji konkursu. 

17. Przesłanie pracy konkursowej oznacza akceptację warunków konkursu oraz jego 
    regulaminu. 

 
Wyniki konkursu i nagrody:  

1. Prace do Konkursu należy dostarczyć wraz z załącznikami nr 1 i nr 2 w dniach 26 
września 2022r.  do 7 października 2022r. (do godz. 23.59) na adres email 
ecofriendlyworker1.0@gmail.com z tytułem wiadomości „Konkurs dla uczniów 
ecofriendlyworker1.0”. 

2. Komisja powołana przez organizatora Konkursu „Zachowania proekologicznego w 
miejscu pracy” wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu do dnia 14 
października 2022r. 

3. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką 
konkursu, wartość artystyczną i merytoryczną filmiku, trafność przekazu, oryginalność 
pomysłów, kreatywność, a także ilość pracy włożonej w powstanie dzieła. 

4. Decyzje komisji są ostateczne. 
5. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu drogą mailową. 
6. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy:  

a. Nagroda Główna – I miejsce: karta podarunkowa -1500zł, 
b. Nagroda - II miejsce: karta podarunkowa -900zł, 
c.    Nagroda - III miejsce: karta podarunkowa - 300zł, 
d. Nagrody wyróżnienia- Eco  nagrody: kubki, butelki filtrujące wodę, torby, koszulki              

i inne…. 
 
7. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą bądź dostarczone do wyróżnionej placówki. 
8. Organizator   nie   ponosi    odpowiedzialności    za    nieprawidłowo    podane    dane, w 

szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail, uniemożliwiających 
odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 

9. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 
10. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną 

zdyskwalifikowane. 
 
Postanowienia końcowe 
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji 
o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych 
organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 
2. Osoby biorące udział w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, 
zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego 
odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania pracy konkursowej w Internecie w 
tym na stronach https://cup.org.pl/ oraz https://cup.org.pl/en/projects/ecofriendly-worker-
1-0/ na profilu Fundacji Centrum Umiejętności Praktycznych na portalach internetowych 
takich jak Facebook. 
3. Organizator zastrzega sobie   prawo   zmiany   postanowień   niniejszego   regulaminu w 
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 
organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie 
niniejszego regulaminu. 
4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 
https://cup.org.pl/en/projects/ecofriendly-worker-1-0/. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawach 
nieuregulowanych niniejszym regulaminem. 
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