
                   REGULAMIN  

KONKURSU  

 

   „Smogowi mówimy STOP” 
 

 
1. Założenia ogólne  

 

1. Organizatorem konkursu „Smogowi mówimy STOP” na pracę plastyczną i film 

krótkometrażowy, zwanym dalej „konkursem”, jest Stowarzyszenie „Chojnicki Alarm dla 

Klimatu”, z siedzibą przy ul. Kościerskiej 9/114 w Chojnicach, zwane dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs jest skierowany do: 

a. chojnickich przedszkoli i szkół podstawowych – praca plastyczna 

b. chojnickich szkół ponadpodstawowych oraz pełnoletnich mieszkańców Chojnic                       

nie będących uczniami szkół ponadpodstawowych – film krótkometrażowy 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny.  

4. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej lub nagraniu i zmontowaniu filmu 

krótkometrażowego o tematyce dotyczącej przyczyn powstawania smogu i związanych                             

z nim zagrożeń. 

5. Konkurs jest zadaniem dofinansowanym przez Gminę Miejską w Chojnicach. 

 

2. Cele konkursu  
 

1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień i wrażliwości artystycznej.  

2. Wzbogacanie warsztatu i rozwijanie różnorodnych form i technik utrwalania stanu 

otaczającej rzeczywistości.  

3. Zwrócenie uwagi na przyczyny zanieczyszczenia powietrza w Mieście Chojnice. 

4. Rozbudzenie świadomości zagrożeń dla zdrowia i życia jakie niesie ze sobą smog. 

5. Wywołanie refleksji skierowanej na poszukiwanie alternatywnych możliwości ogrzewania 

mieszkań 

6. Unikanie stosowanie opału skutkującego wyzwalaniem smog. 

 

3. Zasady udziału w konkursie  

 

A. Prace plastyczne: 

1. W konkursie biorą udział: dzieci z chojnickich przedszkoli i uczniowie z chojnickich szkół 

podstawowych. 

2. Każdy z autorów może nadesłać jedną pracę plastyczną.  

3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne płaskie.  

4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora, imię i nazwisko, klasa, 

nazwę szkoły lub placówki, imię i nazwisko opiekuna.  

5. Prace opisane z przodu nie będą oceniane.  



6. Kategorie techniczne: malarstwo na papierze, malarstwo na szkle, rysunek, grafika i techniki 

mieszane (np. kolaż) i inne techniki płaskie z wyjątkiem nietrwałych i tworzących wypukłości 

materiałów takich jak: kasza manna, ziarna zbóż, ryż, liście, itp.  

7. Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć kartę uczestnika konkursu. 

 

B. Film krótkometrażowy: 

1. W konkursie biorą udział uczniowie chojnickich szkół ponadpodstawowych oraz pełnoletni 

mieszkańcy Chojnic nie będący uczniami szkół ponadpodstawowych. 

2. Każdy z autorów może nadesłać jeden film krótkometrażowy. 

3. Maksymalny czas trwania filmu to 40 sekund.  

4. Film zapisany w formie pliku video w formacie: .mp4, .mov lub .avi, w jakości HD (format 

obrazu 16:9). Filmy należy przekazywać na płycie cd lub dvd. W filmach nie mogą                             

być widoczne produkty konkretnych marek, a jakakolwiek forma promocji wszelkiego 

rodzaju produktów jest niedozwolona.  

5. Nadsyłając prace autor oświadcza, ze przysługują mu do pracy wyłączne i nieograniczone 

prawa autorskie i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając                         

z odpowiedzialności prawnej Organizatora konkursu. 

6. Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć kartę uczestnika konkursu. 

 

4. Inne szczegółowe informacje i harmonogram konkursu  

 

1. Prace plastyczne i filmy krótkometrażowe należy nadsyłać na adres: Chojnickie Centrum 

Kultury, ul Swarożyca 1, 89-600 Chojnice z dopiskiem „Smogowi mówimy STOP”                             

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2020 roku (decyduje data stempla 

pocztowego).  

2. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa. 

3. Kryteria oceny prac: 

a) plastyczne: 

- estetyka wykonania, 

- oryginalność i pomysłowość, 

- zgodność z tematem, 

- samodzielność wykonania 

- walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, 

b) film krótkometrażowy: 

- zgodność treści filmu z tematyką konkursu, 

- wartość edukacyjna filmu,  

- pomysłowość oraz kreatywność, 

- jakość techniczna, m.in.: estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku. 

4. Prace będą oceniane w następujących kategoriach: 

a) plastyczne: 

I – przedszkola 



II – klasy I – IV szkoły podstawowej 

III – klasy V – VIII szkoły podstawowej 

b) film krótkometrażowy: 

I – szkoły ponadpodstawowe 

II – mieszkańcy Chojnic 

5. Organizator konkursu przewiduje dla autorów najlepszych prac nagrody rzeczowe i dyplomy.   

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi dnia 29 kwietnia 2020 roku                        

w Chojnickim Centrum Kultury podczas uroczystego otwarcia wystawy prac plastycznych                 

i prezentacji filmów krótkometrażowych.  

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Chojnickiego Centrum Kultury 

oraz przekazane do wiadomości lokalnym mediom społecznościowym.  

 

5. Postanowienia końcowe  

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w konkursie. 

3. Zgłoszenie pracy plastycznej i filmu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na udział w konkursie przez jego uczestników.  

4. W sprawach spornych nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

5. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, o czym 

uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. 

7. Organizator może przerwać lub odwołać Konkurs bez podania przyczyny.  

8. W przypadku małego zainteresowania udziałem w Konkursie, Organizator może zdecydować 

o nie przeprowadzeniu Konkursu.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród w przypadku nie spełnienia 

wymogów Regulaminu konkursu w nadesłanych pracach konkursowych.  

10. Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac oraz kosztów przesyłki. 

11. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

12. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres: jan.bruski@bursa.chojnice.pl.  

13. Na każdym z wymienionych etapów uczestnicy konkursu na poszczególnych etapach 

konkursu, będą zobowiązani do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady Unii Europejskiej 2016/679              

z 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 ("RODO"). Dane uczestników konkursu będą przetwarzane w celu 

udziału w konkursie i przyznania nagród. Dane laureatów zostaną umieszczone                            

na stronie internetowej konkursu w zakresie imienia, nazwiska oraz nazwy i adresu szkoły. 

Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz odmowa 
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ich podania oraz brak udzielenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wzięcie udziału                

w konkursie i jest równoznaczne z bezskutecznością zgłoszenia.  

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników konkursu oraz osób 

trzecich, związane z uczestnictwem i organizacją konkursu oraz za skutki podania błędnych 

lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.  

 

            Prezes Stowarzyszenia 

                „Chojnicki Alarm dla klimatu”  

                Małgorzata Darwish 

 


