
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„JAK DBAM O ŚRODOWISKO I KLIMAT W WIEJSKIM GOSPODARSTWIE DOMOWYM I/LUB 

GOSPODARSTWIE ROLNYM?” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs „Jak dbam  

o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym?” (zwany 

dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR  

w Poznaniu). 

§2 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest promocja i rozpowszechnianie dobrych praktyk w jaki sposób rolnicy oraz 

mieszkańcy terenów wiejskich dbają o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub 

gospodarstwie rolnym. 

§3 

UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa 

wielkopolskiego, którzy na dzień przesłania zgłoszenia konkursowego nie ukończyli 35 roku życia. 

§4 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1. Konkurs polega na przesłaniu przez uczestników krótkich filmików prezentujących przykłady 

dobrych praktyk służących ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, 

podejmowanych w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym stanowiących 

podstawę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 

2. Głównym założeniem Konkursu jest nagrodzenie postaw, które przyczyniają się do ochrony 

środowiska i łagodzenia zmian klimatu. Upowszechnienie przyjaznych środowisku zachowań oraz 

wskazanie, że dbałość o środowisko jest możliwe przez każdego z nas w codziennym życiu 

domowym czy rolnym. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do:  

a) zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego warunków, 

b) dostarczenia Organizatorowi kompletnego Zgłoszenia w terminie określonym w § 5 ust. 1 

Regulaminu, 



 
 

c) posiadania nieograniczonych, autorskich praw majątkowych i wyłącznych do nagrania, 

które to prawa nie naruszają praw osób trzecich, 

d) w przypadku, gdy nagranie zawiera wizerunek osoby trzeciej, uzyskania oraz dostarczenia 

Organizatorowi zgody tej osoby na rozpowszechnienie jej wizerunku w ramach nagrań. 

§5 

SPOSÓB I  TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Termin nadsyłania Zgłoszeń rozpoczyna się dnia  1 sierpnia 2021, a kończy w dniu 3 października 

2021 roku, o zachowaniu terminu decyduje data nadania Zgłoszenia (tj. praca konkursowa, 

Formularz wraz załącznikami). 

2. Zgłoszenia nadesłane po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będą podlegać ocenie. 

3. Prace konkursowe należy przesłać na płycie CD lub DVD lub pamięci USB lub w dowolnej 

chmurze: 

- w przypadku przesłania na nośniku CD, DVD lub pamięci USB należy przesłać na adres:  

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

ul. Sieradzka 29 

60-163 Poznań 

Z dopiskiem „Dbam o środowisko”. 

    - w przypadku umieszczenia w chmurze - należy przesłać link do filmu na adres mailowy:           

srodowisko@wodr.poznan.pl 

4. Niezbędne formularze należy przesłać na adres: 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

ul. Sieradzka 29 

60-163 Poznań 

Z dopiskiem „Dbam o środowisko”. 

5. W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18-go roku życia, zgłoszenia do konkursu 

dokonuje rodzic lub opiekun prawny uczestnika. 

6. Załączniki do regulaminu: 

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – obowiązkowy dla wszystkich uczestników konkursu, 

należy przesłać wraz z filmem. 

Załącznik nr 2  - Oświadczenie Uczestnika potwierdzające, że utwór jest wynikiem jego indywidualnej 

twórczości oraz posiadanie przez Uczestnika praw autorskich do utworu  – obowiązkowy dla 

wszystkich uczestników konkursu, należy przesłać wraz z filmem. 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i publikację wizerunku 

- obowiązkowy dla wszystkich uczestników konkursu, należy przesłać wraz z filmem. 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i publikację 

wizerunku utrwalonego w pracy konkursowej – w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, należy 

przesłać wraz z filmem. 

 



 
 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na wykorzystanie  

i publikację wizerunku osoby niepełnoletniej utrwalonego w pracy konkursowej – w przypadku 

zaistnienia takiej sytuacji, należy przesłać wraz z filmem. 

Załącznik nr 6 - Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych – wypełniają laureaci 

konkursu, na wezwanie organizatora, przed wręczeniem nagrody. 

 

§6 

PARAMETRY PRAC KONKURSOWYCH 

1. Film nie może być dłuższy niż 3 minuty. 

2. Do konkursu będą dopuszczone filmy nadesłane w formacie MP4, AVI, MPG, WMV, MOV, QT 

oraz o rozdzielczości co najmniej 720p (1280 x 720 pikseli). 

 

§7 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Zgłoszenia do Konkursu muszą spełniać wymogi formalne Konkursu tj. powinny być kompletne, 

dostarczone w wyznaczonym terminie, a filmy muszą spełniać wskazane w §6 parametry. 

2. Filmy zostaną ocenione w dwojaki sposób: 

a) Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni nadesłane filmy biorąc pod 

uwagę kryteria zawarte w Regulaminie i wyłoni zwycięzców – 3 główne miejsca oraz 

maksymalnie 5 wyróżnień; 

b) Filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora, gdzie wszyscy 

zainteresowani będą mogli oddać głos na 1 wybrany film. Film, który uzyska największą 

liczbę głosów otrzyma „Nagrodę publiczności”. W przypadku, gdy taką samą liczbę 

największych  głosów otrzyma więcej niż jeden film nagroda zostanie podzielona. 

3. Planowane głosowanie nagrody publiczności w terminie 11-15.10.2021 r. Głosowanie odbędzie 

się na  stronie Organizatora ww.wodr.poznan.pl  

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonych filmów to: 

a) zgodność z tematyką konkursu, 

b) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na film, 

c) liczba przykładów dobrych praktyk poruszonych w filmie. 

 

§8 

NAGRODY 

1. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani, nagrodami finansowymi w wysokości: 

a) za zajęcie I miejsca – nagroda w wysokości 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące 

złotych); 

b) za zajęcie II miejsca – nagroda w wysokości 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych); 



 
 

c) za zajęcie III miejsca – nagroda w wysokości 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące 

złotych); 

d) za każde przyznane wyróżnienie – nagroda w wysokości 700 zł brutto (słownie: siedemset 

złotych); 

e) Nagroda publiczności – nagroda w wysokości 4000 zł brutto (słownie: cztery tysiące 

złotych). 

2.  Nagrody i wyróżnienia są obciążone zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych w wysokości 10%, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.). Nagrody i wyróżnienia zostaną 

przekazane po potrąceniu należnego podatku. 

 

§9 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik może dysponować utworem tylko w zakresie, w którym sam posiada prawa do utworu. 

2. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest równoznaczne  

z przeniesieniem przez Uczestnika na Organizatora majątkowych praw autorskich do utworu. 

Przeniesienie to nastąpi na podstawie umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. 

3. Uczestnik ma obowiązek zapewnić, że osoby fizyczne lub prawne występujące lub uwiecznione  

w filmie, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym w szczególności 

wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu w mediach, Internecie (w tym w mediach 

społecznościowych) oraz za inne przypadki publicznego udostępniania filmu. 

4. Uczestnik ma obowiązek zwolnić Organizatora z odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób 

trzecich dotyczących naruszenia ich praw w związku z korzystaniem przez Organizatora z praw 

udzielonych na podstawie umowy, o których mowa w ust. 2. 

5. Uczestnik ma obowiązek uczynić zadość wszelkim obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

6. Uczestnik ma obowiązek uczynić zadość wszelkim obowiązkom wynikającym z rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), (dalej: „RODO”), wobec osób, 

których dane, w tym wizerunek, są wykorzystywane w pracy konkursowej. 

7. Pozyskanie praw autorskich lub licencji od osób trzecich, których utwory (np.: utwór muzyczny, 

zdjęcie lub grafika) zostały wykorzystane w pracy konkursowej oraz zezwoleń na wykorzystanie 

wizerunku osób trzecich, leży po stronie Uczestnika. 

8. Uczestnik, którego praca konkursowa zawiera wizerunek osoby trzeciej, jest zobowiązany 

dostarczyć do Organizatora oświadczenie osoby trzeciej. 

9. Uczestnik może wykorzystać w pracy konkursowej utwór muzyczny, zdjęcie lub grafikę 

pochodzące z serwisów umożliwiających nieodpłatne i legalne korzystanie z utworów osób 

trzecich. W takim przypadku Uczestnik musi dochować zasad związanych z wykorzystaniem 

cudzego utworu określonych w tych serwisach.  

 

 



 
 

10. W przypadku wykorzystania przez Uczestnika utworu osoby trzeciej w sposób inny niż określony 

w ust. 9, Uczestnik ma obowiązek uzyskania zezwolenia od autora utworu lub organizacji 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie utworów muzycznych i słowno-

muzycznych na wykorzystanie utworu osoby trzeciej w pracy konkursowej. 

11. W przypadku wykorzystania w pracy konkursowej utworu osoby trzeciej, w sposób określony  

w ust. 10, Uczestnik ma obowiązek udokumentowania legalnego wykorzystania utworu w pracy 

konkursowej (np. przedstawienie umowy licencyjnej, potwierdzenie poniesienia opłaty 

licencyjnej, itp.). 

12. Każdy uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie filmu na stronie Organizatora w celu 

rozstrzygnięcia konkursu o nagrodę publiczności. 

13. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do podpisania i przesłania umowy przeniesienia autorskich 

praw majątkowych przed wypłaceniem nagrody, w terminie określonym przez Organizatora.  

W przypadku nie przesłania umowy nagroda nie zostanie wypłacona.  

 

§ 10 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA LUB RODZICA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO UCZESTNIKA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 RODO, Organizator informuje, co następuje: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób trzecich biorących udział  

w nagraniach, przesłanych przez uczestników, a kiedy ma to zastosowanie, także ich rodziców lub 

opiekunów prawnych, jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Sieradzka 29, 60-163 

Poznań, adres e-mail: wodr@wodr.poznan.pl, tel. 61 868 52 72. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  

w Poznaniu jest możliwy korespondencyjnie na wskazany w ust. 2 adres Administratora, na adres 

poczty elektronicznej: iod@wodr.poznan.pl lub na nr tel.:  +48 723 678 010. 

3. Dane osobowe Uczestnika oraz osoby trzeciej, a kiedy ma to zastosowanie, także jego rodzica lub 

opiekuna prawnego, będą przetwarzane: 

a)  w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia laureatów Konkursu oraz 
działań promocyjnych i informacyjnych, w tym publikacji prac konkursowych na stronie 
Organizatora, Facebooku, kanale Youtube i Twitterze  -  w oparciu o podstawę prawną 
przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

b) rozliczenia kosztów organizacji konkursu, w tym nagród, finansowanych z projektu 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  
w obszary wiejskie”. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być: 

a) Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu – jako odrębny ADO, 

b) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie – jako odrębny 
ADO, 

c) podmioty współuczestniczące w organizacji wyjazdu studyjnego, 
d) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (kurierzy, operatorzy pocztowi), 
e) osoby i podmioty wnioskujące o dostęp do informacji publicznej, 
f) organy i podmioty upoważnione z mocy prawa. 

1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku 
kalendarzowego, w którym nastąpiło rozliczenie projektu, o którym mowa w pkt 3 ppkt b). 

2. Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom 



 
decyzyjnym. 

3. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych  

i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu. 

4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, 

usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych osobowych.  

5. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

 

§ 11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, w tym zasad przetwarzania 

danych osobowych. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu trwania Konkursu oraz możliwość 

zmiany innych postanowień Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do 

natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio 

opublikował Regulamin. 

3. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, wywołaną zakażeniami wirusem SARSCoV-2, 

Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania posiedzenia Komisji oraz uroczystego 

ogłoszenia wyników Konkursu w formie wideokonferencji, jak również przesłania nagród  

i wyróżnień na konta bankowe. Organizator skontaktuje się z laureatami Konkursu celem 

pozyskania od nich numerów kont bankowych, na które zostaną wysłane nagrody lub 

wyróżnienia. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem 

nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na 

Formularzu zgłoszeniowym sporządzonym przez Uczestnika. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje 

Organizator. 


