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Regulamin Konkursu na stworzenie  
filmiku o tematyce ekologicznej. 

§ 1 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zwane dalej „TPD”  
z siedzibą w Warszawie (00-325) przy ul. Krakowskie Przedmieście 6, wpisane pod nr 
KRS 0000114345 do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych  
i Zawodowych Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest bycie podopiecznym TPD 
(środowiskowego ogniska wychowawczego lub świetlicy) w wieku 10-15 lat. 

2. Tematyka filmu:  

a) Ekologia z wyłączeniem SEGREGACJI ODPADÓW i WYKORZYSTANIA SUROWCÓW 
WTÓRNYCH. 

3. W celu stworzenia filmu i jego przesłania należy skorzystać z instrukcji stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Uczestnicy w celu nagrania filmu powinni dobrać się w grupy liczące od 3 do 
maksymalnie 6 osób. 

5. Grupę mogą tworzyć podopieczni danej placówki TPD (nie mogą być podopiecznymi 
różnych placówek). 

6. Praca grupy powinna odbywać się w formie on-line lub stacjonarnej w zależności od 
wytycznych sanitarnych obowiązujących w danym regionie. 

7. Każda z grup może stworzyć tylko jedną pracę konkursową. 

8. Uczestnik może być członkiem tylko jednej grupy. 

9. Film powinien trwać maksymalnie 90 sekund. 

10. Obowiązkowym narzędziem do przesłania pracy konkursowej jest program  
We Transfer. 

11. Praca powinna zostać opisana wg wzoru zawartego w tabeli stanowiącej załącznik nr 
2 do regulaminu. 

12. Zgłoszenie pracy następuje poprzez złożenie poprawnie wypełnionych Formularzy 
wymienionych w załącznikach 1 – 4 i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią 
oraz akceptacją treści Regulaminu i wyrażeniem chęci udziału w Konkursie przez 
przedstawiciela ustawowego Uczestnika.  

13. Przesłanie zgłoszenia wraz z załącznikami na adres poczty elektronicznej  
tpd-zg@tpdzg.org.pl jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich 
Organizatorowi. 
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§ 3 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać w terminie od 4. 01. 2021 r. do 17. 01. 2021 r. do godz. 23:59 

2. Głosowanie rozpocznie się 25. 01. 2021 r. o godz. 14:00 Przesłane prace zostaną 
udostępnione do głosowania na FB TPD https://www.facebook.com/TPDZG/ .  

3. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje ilość reakcji pod danym filmikiem 
(„lajków”). 

§ 4 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Zamknięcie głosowania nastąpi dnia 27. 01. 2021 r. o godz. 23:59. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 3. 02. 2021 r. 

§ 5 

Nagrody 

1. Zwycięzcy wygrywają nagrodę dla swojej placówki TPD. 

2. W puli nagród przewidzianych w Konkursie są łącznie 3 (trzy) nagrody główne  
w postaci bonów do sklepu z grami planszowymi o wartości: 

a) ZWYCIĘZCA 1 miejsce: bon o wartości 600 zł 

b) ZWYCIĘZCA 2 miejsce: bon o wartości 400 zł 

c) ZWYCIĘZCA 3 miejsce: bon o wartości 200 zł 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania lub unieważnienia konkursu z 
przyczyn pozaregulaminowych. 

3. Załączniki do Regulaminu stanowią: 

a) Zał. 1 Instrukcja przesłania filmu przez We Transfer. 

b) Zał. 2 Tabela 

c) Zał. 3 Formularz zgłoszeniowy oraz zgoda przedstawiciela ustawowego,  

d) Zał. 4 Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

W razie pytań prosimy telefonować na numer 500 414 547. 

 

https://www.facebook.com/TPDZG/

