Załącznik nr 4 do uchwały nr ………..
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia……………

Regulamin konkursu
dla klas VII - VIII szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego
pn. „TURYSTYKA WIEJSKA I AKTYWNY WYPOCZYNEK”
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie we
współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa
Ekologicznego” w Świlczy ogłaszają wojewódzki konkurs na film video - reklamę pod
nazwą „TURYSTYKA WIEJSKA I AKTYWNY WYPOCZYNEK”.
Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach realizacji
Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych
województwa podkarpackiego.
2. Konkurs trwa od 21.10.2020 r. do 20.11.2020 r.
§ 2. Cele konkursu:
1. Propagowanie aktywnej formy wypoczynku na świeżym powietrzu i promocja
lokalnych atrakcji przyrodniczych.
2. Podniesienie atrakcyjności treści programowych poprzez wprowadzenie wątków
prozdrowotnych i przyrodniczych.
3. Promowanie ponadprogramowej aktywności uczniów i stworzenie im szansy
prezentacji swojej twórczości na szerszym forum.
4. Integracja środowiska podkarpackich szkół podstawowych.
§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Zadaniem uczestników będzie nagranie filmu video – reklamy promującego
rozwój turystyki i aktywnego spędzania czasu na terenach wiejskich. Zaleca się,
aby było to miejsce atrakcyjne przyrodniczo, znajdujące się na terenie
województwa podkarpackiego, cechujące się dużą bioróżnorodnością. Dopuszcza
się dowolną formę wypowiedzi w ramach filmu (np. monolog, śpiew itp.)
2. Czas trwania nagrania do 2 minut.
3. Konkurs ma charakter indywidualny, nagranie może przedstawiać tylko
1 osobę. Oznacza to, że każdy uczestnik konkursu przedstawia tylko jeden
autorski film.
4. Każda placówka może przesłać nie więcej niż 3 filmy.
5. Przebieg konkursu koordynuje placówka, która wysyła prace uczestników
konkursu. Dyskwalifikowane będą prace wysłane samodzielnie przez uczestnika.
6. Film należy przesłać w formie zapisu audio-video na płycie CD w formacie *.avi,
rozdzielczość maksymalna HD720-1280x720, minimalna SVGA-800x600 dpi. Do
nagrania należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę RODO dotyczącą
uczestnika konkursu (autora filmu) oraz ewentualnie osób w nim występujących
(aktorów).

7. Oceniane będą tylko prace wykonane samodzielnie przez uczniów.
§ 4. Kryteria oceny
Nadesłane prace zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
1. Innowacyjność i kreatywność do 30 punktów.
2. Zgodność treści prezentacji z tematem do 40 punktów
3. Ogólne wrażenie estetyczne do 30 punktów.
§ 5. Przebieg Konkursu
1. Zgłoszenia konkursowe należy przesłać pocztą na adres:
Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”
36-072 Świlcza 168, tel. 17 8670123, kom. 538480299.
2. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpłynięcia do Organizatora, nie data
nadania przesyłki.
3. Do przesyłki należy dołączyć wykaz autorów prac i opiekunów na formularzu
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu oraz formularze RODO.
4. Komisja Konkursowa, w skład której wejdą nauczyciele, eksperci ds. ekologii
i przedstawiciele organizatorów, dokona oceny prezentacji multimedialnych i
wyłoni 3 laureatów, którzy zostaną nagrodzeni za zajęcie pierwszego, drugiego i
trzeciego miejsca. Dodatkowo zostanie przyznane również 10 wyróżnień. Dla
laureatów przewidziano wartościowe nagrody.
5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych
organizatorów:
www.prow.podkarpackie.pl,
www.podkarpackie.ksow.pl,
www.pire.swilcza.com.pl oraz
przekazane laureatom konkursu. Wręczenie
nagród
laureatom
odbędzie
się
w grudniu br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
(al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów). Laureaci zostaną powiadomieni o dacie
wręczenia nagród drogą elektroniczną.
6. Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach
internetowych
Związku
Stowarzyszeń
„Podkarpacka
Izba
Rolnictwa
Ekologicznego” oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
7. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych filmów jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
§ 6. Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nagrany przez niego film jest wytworem jego
własnej, oryginalnej twórczości.
2. Nadesłane na konkurs filmy stają się własnością organizatora.
3. Nadsyłając film na konkurs, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na
wykorzystywanie go do celów promocyjnych i dydaktycznych.
4. Organizator zobowiązuje się, że bez zgody twórcy filmu nie będzie dokonywać
w nim zmian.
5. Do każdego filmu dołączone jest oświadczenie RODO (załącznik nr 2) podpisane
przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu.

6. Wypełnienie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację
wizerunku ucznia (uczestnika konkursu) na potrzeby dokumentacji przebiegu
konkursu.
Załączniki do Regulaminu Konkursu:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie RODO

