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REGULAMIN KONKURSU „POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI” 

DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ ROLNICZYCH  

(zaktualizowany dn. 15.06.2016r.) 

 

Zgodnie z regulaminem konkursu punkt VI ustęp 7 Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz                     

z Komisją Konkursową z uwagi na otrzymanie mniejszej ilości prac, niż wymagano, wydłuża 

okres nadsyłania prac do 30.11.2016r. Wszystkie nadesłane prace w terminie do 15.06.2016 

zostaną objęte dodatkową punktacją z uwagi na dotrzymanie pierwszego terminu. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki 

uczestnictwa w konkursie, którego celem jest przygotowanie prezentacji 

multimedialnej lub reportażu filmowego (w zależności od wyboru kategorii) zgodnie       

z tematyką szczegółową, opisaną w pkt. III niniejszego konkursu zwanego dalej 

„Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw z siedzibą                              

w Warszawie 04-088 przy ulicy Majdańskiej 9/62, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Program aktywnej edukacji                             

pn. „Północna Strategia ochrony różnorodności biologicznej” dofinansowanego                       

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

4. Wszelkie informacje o Konkursie, w tym wyniki, publikowane będą na stronie 

internetowej projektu (www.psorb.pl).  

5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

II. UCZESTNICY KONKURSU I OPIEKUNOWIE 

 

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) są uczniowie i nauczyciele 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie województw 

podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego 

(zwanymi dalej „Placówkami”) wpisanych do Systemu Informacji Oświatowej 

Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

2. Opiekunami Uczestników, biorących udział w Konkursie (zwani dalej „Opiekunami”) 

mogą być nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie z w/w Placówek.  

3. Konkurs odbywa się na dwóch poziomach:  

 Poziom INDYWIDUALNY – samodzielna prezentacja multimedialna, 

przygotowana przez uczniów.  
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 Poziom GRUPOWY – przygotowanie reportażu/filmu w zespole 3 osobowym                

i wsparciem Opiekuna.  

4. Jeden Uczestnik może opracować tylko jedną pracę w poziomie INDYWIDUALNYM 

oraz może wziąć udział w pracy GRUPOWEJ, przy czym jeden nauczyciel może być 

Opiekunem więcej niż jednego Uczestnika.  

5. Dopuszcza się, aby z jednej Placówki udział w Konkursie brał więcej niż jeden 

Uczestnik, przy czym zastrzega się, że z jednej Placówki może zostać zgłoszonych                  

30 prac w poziomie INDYWIDUALNYM oraz 10 prac w poziomie GRUPOWYM.                        

To Opiekun decyduje na tym etapie, które prace zgłosić do konkursu.  

6. Każda z Placówek może być reprezentowana przez więcej niż jednego Opiekuna, 

wówczas liczba prac wskazana w punkcie II.5 ulega zwielokrotnieniu.  

7. Jeden uczestnik może być reprezentowany przez jednego Opiekuna.  

8. Przed przystąpieniem do konkursu, Opiekun zobowiązuje się do zapoznania się                         

z treścią tematyki konkursowej, dostępnej na stronie www.psorb.pl i wiedzę w nim 

zawartą przekaże uczestnikom w sposób rzetelny i adekwatny do poziomu nauczania 

w danej Placówce. Przekazanie tej wiedzy jest niezbędne z uwagi na merytoryczny 

charakter konkursu.  

 

III. PRZEDMIOT KONKURSU 

 

1. Konkurs polega na przygotowaniu prac w wybranej przez Uczestnika kategorii, 

zgodnie z tematyką konkursu. 

 Indywidualna - przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej wizji 

przyszłego gospodarstwa rolnego, w którym zostaną wykorzystane techniki                      

i technologie rolnicze przyjazne środowisku. Założeniem tej kategorii jest 

przedstawienie wizji innowacyjnego gospodarstwa rolnego w 2050 roku. 

Dopuszczalne jest:  

 Wykorzystanie autorskich zdjęć, schematów, fotografii oraz 

diagramów.  

 Wykorzystanie podkładu muzycznego lub innego motywu 

dźwiękowego w celu uatrakcyjnienia efektu końcowego. Prezentacja 

powinna składać się z minimum 20 slajdów, w tym nie powinna 

przekraczać 50 slajdów. 

 Grupowa, w której 3 osobowy zespół uczniów przy wsparciu merytorycznym 

nauczyciela (będącego jednocześnie opiekunem zespołu) przygotuje reportaż 

filmowy z wybranej przez siebie tematyki:  

 Obecnie stosowanych rozwiązań w gospodarstwach rolnych,                             

w szczególności uwzględniających innowacyjne rozwiązania w procesie 
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produkcyjnym w kontekście ochrony różnorodności biologicznej. 

Warunkiem niezbędnym w przygotowaniu filmu będzie:  

 Wyszukanie takiego gospodarstwa rolnego, w którym 

stosowane są innowacyjne rozwiązania.  

 Nawiązanie kontaktu z rolnikiem, rozpoznanie gospodarstwa, 

wybór takiego, który spełniać będzie innowacyjny charakter. 

 Nakręcenie krótkiego wstępu, w którym uczniowie wprowadzą 

potencjalnych widzów w temat.  

 Nakręcenie scen filmowych, obrazujących gospodarstwo rolne                      

i zastosowane w nim rozwiązania.  

 Nakręcenie rozmowy z rolnikiem, który w kilku zdaniach opowie 

o stosowanych rozwiązaniach oraz źródłach finansowania.  

 Nakręcenie podsumowania, w tym wskazania pozytywnych 

stron inwestowania w innowacyjne rozwiązania 

technologiczne.  

 Obecnie realizowanych inicjatyw lokalnych o charakterze ochrony 

różnorodności biologicznej lub zaproponowania własnych inicjatyw 

(jeśli w danym regionie nie są realizowane). Warunkiem niezbędnym 

przygotowania filmu będzie:  

 Wyszukanie inicjatyw lokalnych o charakterze ochrony 

różnorodności biologicznej, realizowanych w ostatnich 5 latach. 

 Nakręcenie krótkiego wstępu, wprowadzającego w temat.  

 Nakręcenie scen filmowych przedstawiających inicjatywę wraz                          

z komentarzem. Wskazanie źródeł finansowania, autorów itp.  

 Podsumowanie i zachęcenie potencjalnych widzów do 

podejmowania podobnych inicjatyw wraz ze wskazaniem 

pozytywnych aspektów.  

 

W przypadku, gdy na danym terenie nie podejmowano żadnych inicjatyw lokalnych, 

zadaniem zespołu będzie zaproponowanie własnej inicjatywy, w której w miarę 

możliwości zaprezentują ją w reportażu. Do tego celu możliwe będzie wykorzystanie 

drukowanych wizualizacji, makiet itp. Forma reportażu będzie musiała zawierać takie 

informacje jak kontekst inicjatywy, dlaczego jest ważne aby ją zrealizować, skąd 

pozyskać środki na jej realizację i jak wpłynie ona na ochronę różnorodności 

biologicznej.  

 

Inicjatywy lokalne o których mowa, będą musiały kontestować z ochroną 

różnorodności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.  
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2. Opiekun zobowiązuje się do sprawdzenia każdej prezentacji multimedialnej                           

w poziomie indywidualnym oraz do przesłania jej w formacie PPT lub PDF na 

wskazany adres e-mail prezentacja@ksi.org.pl  

3. W przypadku reportażu filmowego Opiekun zobowiązuje się do nagrania filmu na 

płytę DVD w formacie umożliwiającym jego odtworzenie i przesłanie na adres 

Organizatora (ZIELONKA 05-220, UL. PONIATOWSKIEGO 109).  

4. Każda z prac w kategorii indywidualnej powinna zostać wysłana do Organizatora                      

w oddzielnym mailu. Zgłoszenie mailowe powinno zawierać tylko i wyłącznie prace 

konkursową przesłaną w załączonym pliku oraz w treść maila zawierającą:  

 Tytuł pracy 

 Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu.  

 Nazwa, numer i adres placówki szkolnej  

 Imię i Nazwisko Opiekuna Autora pracy  

 Numer telefonu Opiekuna Autora pracy  

5. Prace należy nadsyłać w terminie do 30.11.2016. Organizator zastrzega sobie 

możliwość wydłużenia terminu nadsyłania prac konkursowych.  

6. Projekty nadesłane po upływie wskazanego terminu jak również błędnie opisane nie 

biorą udziału w Konkursie.  

7. Do czasu rozstrzygnięcia Konkursu Opiekun zobowiązuje się do zabezpieczenia                        

i przechowania prezentacji multimedialnych.  

 

IV. ZASADY RYWALIZACJI, OCENA PROJEKTÓW I NAGRODY 

 

1. O wygranej w Konkursie decyduje ocena projektu dokonana przez Komisję 

Konkursową.  

2. Komisja Konkursowa składa się z trzech członków Komisji działających niezależnie.  

3. Każdy członek Komisji przyznaje punkty za projekt indywidualnie, w ramach ustalonej 

skali punktowej.  

4. Ocena projektów nastąpi na podstawie następujących kryteriów:  

a. merytorycznym – zgodność opracowanego projektu z podaną tematyką;  

b. inwencji, oryginalności, pomysłowości, kreatywności przedstawionego 

tematu;  

c. wizualnym – estetyka, dokładność.  

5. W wyniku prac Komisji Konkursowej, wybranych zostanie łącznie 30 laureatów                      

w poziomie indywidualnym, 8 trzyosobowych zespołów (tj. 24 uczniów)                                

oraz 8 opiekunów w kategorii grupowej. 

mailto:ksi@ksi.org.pl
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6. Nagrodą w poziomie INDYWIDUALNYM będzie bon prezentowy sieci sklepów EMPIK 

o wartości 150 zł oraz album przyrodniczy. Każdy z 30 laureatów otrzyma po jednym 

bonie i albumie.  

7. Nagrodą w poziomie GRUPOWYM będzie tablet dla każdego z 24 uczniów oraz 

notebook dla każdego z 8 opiekunów.  

8. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

V. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD I PODATEK OD NAGRÓD 

 

1. Wyniki Konkursu oraz informacje o zwycięzcach zostaną podane do publicznej 

wiadomości na łamach portalu www.psorb.pl w terminie do 30 dni od ostatecznego 

terminu nadsyłania projektów. Dodatkowo, informacja o zwycięstwie danego 

uczestnika zostanie przekazana Opiekunowi telefonicznie.  

2. Nagrody zostaną przesłane na adres Placówki podany przez Opiekuna za pomocą 

usług pocztowych lub kurierskich w terminie do 30 dni licząc od dnia upublicznia listy 

zwycięzców. 

3. Opiekun zobowiązuje się do przekazania nagrody laureatowi oraz odesłania na adres 

Organizatora podpisanego protokołu przekazania nagrody, potwierdzającego jej 

wydanie, w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Nieprzesłanie w/w 

protokołu będzie skutkowało natychmiastowym zwrotem nagrody.  

4. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora.  

5. Nagrody będą opodatkowana wg przyjętych zasad stosowanych w podobnych 

przypadkach.  

6. Osoby przyjmujące nagrody są zobowiązane do samodzielnego rozliczenia podatku                  

z ww. tytułu.  

7. W przypadku nagród indywidualnych jednostkowy koszt nagrody nie przekracza 

kwoty 760zł, w związku z czym laureaci indywidualni zwolnieni są z odprowadzenia 

zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród. Podobna sytuacja dotyczy 

nagród w poziomie grupowym (tablety dla uczniów). W przypadku nagród dla 

opiekuna, wartość nagrody przekracza kwotę wolną od podatku, w związku z czym, 

Opiekun zobowiązany jest do odprowadzenia 10% wartości nagrody, tj. około 100-

150 zł do właściwego Urzędu Skarbowego.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.  

2. Uczestnictwo w Konkursie jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu i zasad 

obowiązujących w trakcie trwania Konkursu.  
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3. Nadesłane prace i zawarte w nich prace stają się własnością Organizatora. Autorzy 

zobowiązują się do udzielenia nieodpłatnego i nieodwołalnego upoważnienia do 

wykorzystania nadesłanego projektu na wszelkich polach eksploatacji,                                     

w szczególności do celów promocyjnych, wydawniczych i innych, zgodnych                             

z działalnością Organizatora. Autor zezwala na utrwalanie, zwielokrotnianie, 

wytwarzanie określoną techniką, (w tym drukarską, reprograficzną i techniką 

cyfrową), wprowadzanie do obrotu egzemplarza oryginalnego oraz dalszych 

egzemplarzy, publicznego wystawiania i udostępniania, w tym w szczególności 

zamieszczania na materiałach promocyjnych, wydawniczych, stronach internetowych, 

tworzonych i publikowanych przez Organizatora.  

4. W przypadku odstąpienia laureata od przyjęcia nagrody lub niespełnienia przez 

laureata nagrody warunków formalnych, zawartych w niniejszym regulaminie, 

następuje jego wykluczenie z grona laureatów. Nagrody w takim przypadku zostaną 

przyznane kolejnym Uczestnikom wg osiągniętych wyników. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

a. problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń 

których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie 

przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 

problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 

b. problemy w funkcjonowaniu operatorów i usług telekomunikacyjnych; 

c. jakąkolwiek szkodę materialną i niematerialną poniesioną przez Opiekuna 

i/lub Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie oraz przyznania lub nie 

przyznania mu nagrody;  

d. mające wpływ na funkcjonowanie konkursu zdarzenia nie spowodowane przez 

Organizatora, będące: błędem, pominięciem, zniszczeniem, zamianą, 

nieuprawnionym dostępem do zgłoszeń, utratą zgłoszeń, opóźnieniem 

zgłoszeń;  

e. udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu                         

i szkody tym spowodowane;  

f. nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem, lub przesłaniem przez 

Opiekuna i/lub Uczestnika błędnych danych, niezbędnych do klasyfikacji 

końcowej.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu jak również odwołania 

Konkursu bez podania przyczyny.  

7. W przypadku otrzymania mniejszej niż wymagana ilości nadesłanych prac, 

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu i tym 

samym wydłużenia czasu jego rozstrzygnięcia.  

mailto:ksi@ksi.org.pl


 

 

                                                                 

                                                                             
Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Realizator projektu „Północna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej”  
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW 
tel. 734-44-34-14, e-mail: ksi@ksi.org.pl 
www.psorb.pl 

   

8. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu powoduje wykluczenie 

Uczestnika z udziału w Konkursie.  

9. Opiekun i Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy 

jego udział w Konkursie będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

10. Opiekun oraz Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych i danych Placówki którą reprezentuje na potrzeby Organizatora, związane 

z organizacją i prawidłowym przebiegiem realizacji Konkursu.  

11. Opiekun oraz Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich 

modyfikacji. 

12. Prawa i obowiązki związane z Konkursem są nieprzenoszalne na inne osoby, dotyczy 

to również prawa do wydania nagrody.  

13. Wszelkie sprawy sporne, dotyczące Konkursu, które nie zostaną rozstrzygnięte                     

w sposób polubowny, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Organizatora 
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