
 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu  

„Otwarte Krajobrazy Podkarpacia” 

na krótki film promujący lokalny krajobraz województwa podkarpackiego  

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy konkurs (zwany dalej „Konkursem”) skierowany jest do uczniów szkół 

ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego.  

2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem 

(zwanym dalej „Regulaminem”).  

3. Konkurs organizowany jest przez województwo podkarpackie, adres al. Łukasza 

Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (zwane dalej „Organizatorem”). Organizator jest 

fundatorem nagród, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu. 

4. Konkurs, na zlecenie Organizatora, realizuje Stowarzyszenie EKOSKOP,  

35-233 Rzeszów ul. Lubelska 28/4 lok.1, (zwane dalej „Wykonawcą”). 

5. Konkurs realizowany jest w ramach kampanii edukacyjnej województwa 
podkarpackiego z okazji Dnia Krajobrazu ustanowionego przez  Radę Europy na 
wniosek Polski, z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  

6. Celem  konkursu jest zwrócenie uwagi uczestników (oraz ich środowisk szkolnych  

i rodzinnych) na przyrodniczą, kulturową, społeczną i gospodarczą wartość 

krajobrazów jako otaczających nas przestrzeni oraz ich rolę w naszym życiu. Konkurs 

ma uświadomić cywilizacyjne zagrożenia krajobrazów.   

7. W roku 2021 Dzień Krajobrazu realizowany jest pod hasłem „Otwarte Krajobrazy”, co 

ma podkreślać wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych 

i miejskich, które możemy ogarnąć wzrokiem, doświadczyć, a które pozytywnie 

wpływają na nasze samopoczucie, spełniając funkcje rezerwuaru różnorodności 

biologicznej, ochrony przeciwpowodziowej, napowietrzania miast i regulowania 

temperatur. 

8. Przedmiotem konkursu jest krótki maksymalnie 3-minutowy tryptyk - film nagrany za 

pomocą telefonu komórkowego lub kamery filmowej (innego sprzętu nagrywającego), 

który pokaże w atrakcyjny, artystyczny sposób trzy wybrane, lokalne krajobrazy, 

uchwycone na jednej faktycznej trasie spaceru turystycznego, zlokalizowanej  na 

terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu w województwie podkarpackim.  
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§ 2 

Uczestnicy Konkursu 

 

Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „autorem”) może być osoba, która  

jest uczniem szkoły ponadpodstawowej, zlokalizowanej na terenie województwa 

podkarpackiego. Nie jest istotne miejsce zamieszkania uczestnika. Osoby, które  

nie ukończyły 18-roku życia mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą prawnych 

opiekunów, wg wzoru – załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnicy pełnoletni wypełniają 

formularz stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

§ 3  

Założenia, zasady i przebieg konkursu 

 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy sfilmować trzy wybrane krajobrazy 

uchwycone na trasie konkretnej spacerowej ścieżki.  Dystans łączący trzy 

krajobrazy powinien być tak dobrany aby spacer po wyznaczonych ścieżkach 

łączących trzy krajobrazy można było wykonać w formie pętli w czasie ok. 2-3 

godzin.  

2. Wybrane trzy krajobrazy muszą pochodzić z terenu jednego z wymienionych 

poniżej Obszarów Chronionego Krajobrazu, województwa podkarpackiego tj. do 

wyboru:  

• STRZYŻOWSKO – SĘDZISZOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU na 
terenie gmin: Iwierzyce, Sędziszów Małopolski i Wielopole Skrzyńskie w powiecie 
ropczycko-sędziszowskim, Boguchwała w powiecie rzeszowskim, Czudec 
i Strzyżów w powiecie strzyżowskim. 

• ROZTOCZAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU na terenie gmin: 
Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów i Narol oraz miasta Narol w powiecie 
lubaczowskim. 

• MIELECKO – KOLBUSZOWSKO – GŁOGOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO 
KRAJOBRAZU na terenie gmin: gmin: Cmolas, Kolbuszowa i Niwiska w powiecie 
kolbuszowskim, Mielec, Przecław i Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim, 
Ostrów i Sędziszów Małopolski w powiecie ropczycko-sędziszowskim, Głogów 
Małopolski i Świlcza w powiecie rzeszowskim 

• PRZEMYSKO – DYNOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU na terenie 
gmin: Pruchnik, Rokietnica i Roźwienica i Miasta Pruchnik w powiecie jarosławskim, 
gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, Żurawica w 
powiecie przemyskim i Miasta Przemyśl, gminy Jawornik Polski w powiecie 
przeworskim oraz Dynów w powiecie rzeszowskim. 

• KURYŁOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU na terenie gmin: 
Kuryłówka i Leżajsk w powiecie leżajskim. 

• SIENIAWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU na terenie gmin: Jarosław 
i Wiązownica w powiecie jarosławskim, gmin: Stary Dzików i Oleszyce w powiecie 
lubaczowskim, gmin: Adamówka, Sieniawa i Tryńcza oraz Miasta Sieniawa w 
powiecie przeworskim. 

• WSCHODNIOBESKIDZKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU na terenie 
gmin: Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne oraz Miasta Ustrzyki Dolne w powiecie 
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bieszczadzkim, Gmin: Brzozów, Dydnia i Nozdrzec w powiecie brzozowskim, Gmin: 
Baligród, Lesko, Olszanica i Solina w powiecie leskim oraz Gmin: Komańcza, 
Sanok i Zagórz w powiecie sanockim. 

• OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU BESKIDU NISKIEGO na terenie gmin: 
Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski w powiecie jasielskim, Dukla, 
Jaśliska, Rymanów, Iwonicz-Zdrój i Miejsce Piastowe w powiecie krośnieńskim, 
Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Zagórz i Zarszyn w powiecie sanockim. 

• CZARNORZECKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU na terenie gmin: 
Brzozów, Domaradz, Haczów i Jasienica Rosielna w powiecie brzozowskim, 
Korczyna i Wojaszówka w powiecie krośnieńskim. 

• HYŻNIEŃSKO-GWOŹNICKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU na terenie 
gmin: Łańcut i Markowa w powiecie łańcuckim, Błażowa, Chmielnik, Hyżne, 
Lubenia i Tyczyn w powiecie rzeszowskim, Niebylec w powiecie strzyżowskim. 

• SOKOŁOWSKO-WILCZOWOLSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU na 
terenie gmin: Cmolas, Kolbuszowa, Raniżów i Dzikowiec w powiecie 
kolbuszowskim, gmin: Głogów Małopolski, Kamień, Sokołów Małopolski i Miasta 
Sokołów Małopolski w powiecie rzeszowskim. 

• BRZÓŹNIAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU na terenie gmin: Nowa 
Sarzyna i Leżajsk w powiecie leżajskim, Żołynia i Rakszawa w powiecie łańcuckim, 
Sokołów Małopolski w powiecie rzeszowskim. 

• ZMYSŁOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU na terenie gmin: 
Grodzisko Dolne i Leżajsk w powiecie leżajskim, Białobrzegi i Żołynia w powiecie 
łańcuckim. 

3. Film w całości ma być dziełem autorskim i oryginalnym. 

4. Zgłoszony do konkursu film ma rozpoczynać się tytułem oraz godłem 

(pseudonimem artystycznym) autora. 

5. Film musi zawierać kilkusekundowe nagranie pokazujące mapę województwa 

podkarpackiego z zaznaczeniem wybranego obszaru chronionego krajobrazu, jego 

nazwą oraz narysowaną na mapie trasą pętli turystycznej proponowanej wycieczki 

z miejscem startu (będącym równocześnie miejscem zakończenia wycieczki) 

i lokalizacją kolejnych trzech punktów widokowych z krajobrazami, które zostaną 

sfilmowane jako główny temat filmu.  

6. Pokazane na filmie trzy krajobrazy powinny być komentowane przez narratora 

(autora) w intersujący, literacki sposób wyrażający emocje, uczucia, osobiste myśli, 

wspomnienia czy refleksje związane z pokazywanym krajobraz. Komentarzem 

wybranych krajobrazów mogą być krótkie fragmenty utworu literackiego – 

obowiązkowo z podaniem autora i tytułu cytowanego utworu.  

7. W przypadku wykorzystywania tekstów literackich (fragmentów prozy czy poezji) 

należy podać tytuł i autora utworu.  

8. Film może wykorzystywać podkład muzyczny jednak autor musi zapewnić, że nie 

zostaną naruszone niczyje prawa autorskie.       

9. Długość filmu (pod rygorem odrzucenia) nie może przekraczać 180 sekund!  

10. Jeden autor (uczeń) może zgłosić do konkursu jeden film.  

11. Po wykonaniu filmu, autor zobowiązany jest do samodzielnego zamieszczenia filmu 

w serwisie YouTube (lub innym serwisie streamingowym) celem umożliwienia 

Komisji Konkursowej nieodpłatnego odtworzenie filmu dowolną ilość razy.  
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12. Po zamieszczeniu materiału w serwisie YouTube (lub innym serwisie 

streamingowym) autor filmu prześle (na adres e-mailowy sekretarza Wykonawcy 

mirekruszala@gmail.com ) następującą wiadomość: 

 

 Zgłaszam do konkursu film pod tytułem…………….. Film dostępny jest pod linkiem 

……………….. …………….. , godło autora  ……………...  
W miejscach wykropkowanych należy wpisać tytuł filmu, adres linku pod którym można odtworzyć 

film zamieszczony na serwisie streamingowym oraz  swoje godło (pseudonim artystyczny).  

 

13. Ostateczny termin przesyłania linków do filmów zgłoszonych do Konkursu 

upływa w dniu 20 listopada 2021 r. o godzinie 17.00.  

 

14. Autorzy filmów nagrodzonych i wyróżnionych będą mieli obowiązek  

(po powiadomieniu e-mailowym ze strony Wykonawcy) wysłać na adres 

mirekruszala@gmail.com  w formie skanu lub fotokopii niezbędne oświadczenia 

(zał. 1 lub zał. 2) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

konkursu i o przekazaniu praw autorskich do filmu (utworu) na rzecz Organizatora 

i Wykonawcy oraz dot. RODO wg zał. nr 3 do Regulaminu. Oryginały oświadczeń 

wg. zał. Nr 1 lub nr 2 i nr 3 należy przekazać osobiście w dniu odbioru nagród. 

Niedostarczenie ww. oświadczeń spowoduje dyskwalifikacje nagrodzonej lub 

wyróżnionej pracy. 

15. Laureaci konkursu zobowiązani będą do dostarczenia nagrodzonych  

i wyróżnionych filmów na nośniku optycznym (lub pamięci flash) w pierwotnej 

jakości, do dnia ogłoszenia wyników konkursu lub w trakcie Gali Laureatów  (tj.: 

26 listopada 2021 roku). 

 

§ 4 

Kryteria i sposób wyboru laureatów 

 

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

2. Spośród udostępnionych filmów Komisja Konkursowa wybierze laureatów: pierwsze 

i drugie miejsce oraz filmy wyróżnione.  

3. Komisja Konkursowa oceni:  

• czy film pokazuje trzy wybrane krajobrazy województwa podkarpackiego, z terenów 

wskazanych obszarów chronionego krajobrazu, 

• czy film zawiera mapkę spaceru krajobrazowego z zaznaczonymi trzema 

lokalizacjami krajobrazów naniesionych na granice wybranego i podpisanego 

obszaru chronionego krajobrazu, 

• czy film jest zgodny z założeniami konkursu „Otwarte Krajobrazy Podkarpacia” 

• czy pokazywanym krajobrazom towarzyszy narracja literacko komentująca filmowy 

obraz, 

• walory artystyczne i estetyczne, 

mailto:mirekruszala@gmail.com
mailto:mirekruszala@gmail.com
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• biegłość warsztatu filmowego, 

• dotrzymanie zasad konkursu.  

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

5. W Konkursie zostanie przyznana nagroda publiczności, o której przyznaniu 

zadecyduje podsumowanie wyników głosowania widzów trwającego pomiędzy 

21 listopada 2021r., a 24 listopada 2021r. (do godz. 17.00). Linki filmów 

dopuszczonych do Konkursu i oceny publiczności oraz regulamin głosowania 

publiczności zostaną opublikowane na stronie www.ekoskop.rzeszow.pl w dniu 

21 listopada 2021 r. 

 

6. Osobami uprawnionymi do kontaktów po stronie Wykonawcy: koordynator Mirosław 

Ruszała -  tel. 668 356773, po stronie Organizatora: Magdalena Radecka-Gibała 

tel. 17 743 3126 

7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 26 listopada  2021 roku. 

 

§ 5 

Nagrody, zasady odbioru 

 

1. Fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu (laureatów i wyróżnionych) jest 

Organizator.  

2. Pula nagród wynosi 1900 zł.  

3. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe: główna – wartości 1000 zł brutto, 

za drugie miejsce – wartości 400 zł brutto oraz wyróżnienia o łącznej wartości 100 zł. 

4. W Konkursie zostanie przyznana nagroda publiczności o wartości 400 zł.  

5. Przekazanie nagród nastąpi w dniu 26 listopada 2021 r. Jeżeli sytuacja epidemiczna 

pozwoli, przekazanie nagród nastąpi podczas Gali Laureatów w budynku Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ul. Lubelska 4 w Rzeszowie. 

6. Laureaci konkursu (wraz z opiekunami) zostaną zaproszeni do udziału w Gali 

Laureatów (lub w przypadku niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej do samego 

odbioru nagród), telefonicznie lub e-mailowo. 

 

§ 6 

Autorskie prawa majątkowe 

 

1. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie, że przechodzą na ich własność 

nagrodzone filmy, a także nabywają do nich autorskie prawa majątkowe. 

2. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający film oświadcza,  

iż jest autorem filmu oraz, że film nie narusza praw własności intelektualnej  

osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich. Zgłaszający film jest 

odpowiedzialny wobec Organizatora i Wykonawcy za wszelkie wady prawne filmu jako 

dzieła i za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej. Zgłaszający film zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 

roszczeń, których będą dochodziły osoby trzecie w stosunku do Organizatora 
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i Wykonawcy, zwalniając Organizatora i Wykonawcę od wszelkich zobowiązań jakie 

powstaną z tego tytułu.  

3. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza, że zgłaszający, którego film zostanie 

nagrodzony oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Wykonawcę i Organizatora 

własność zgłoszonego filmu oraz przenosi nieodpłatnie na Wykonawcę  

i Organizatora autorskie prawa majątkowe do filmu (który został nagrodzony) na 

wszystkich polach eksploatacji w tym m.in.: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną 

techniką, wprowadzanie do pamięci komputera, Internetu i innych systemów 

komputerowych, rozpowszechniania poprzez publiczne wyświetlanie, udostępnianie, 

prezentowanie w mediach, wykorzystywanie do promocji oraz wykonywanie zależnych 

praw autorskich.   

4. Przeniesienie własności filmu oraz autorskich praw majątkowych, następuje  

z dniem przyznania przez Organizatora nagrody.   

 

§  7  

Dane osobowe 

 

     Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników  

jest Organizator i Wykonawca. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez 

podmiot o którym mowa w § 1 ust. 4 oraz województwo podkarpackie w celu realizacji 

Konkursu, ogłoszenia wyników konkursu i dla celów korzystania z autorskich praw 

majątkowych. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych, o których mowa 

powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub podanie danych nieprawdziwych, 

bądź nieaktualnych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie i otrzymania jednej  

z nagród. Uczestnik w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych osobowych  

i żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia kierując żądania do Organizatora  

i Wykonawcy. 

§ 8 

Reklamacje 

 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu powinny być zgłaszane pisemnie  

na adres: Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, 35-233 Rzeszów,  

w terminie do dnia 29 listopada  2021 roku. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika konkursu, 

jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji wraz  

z rzeczowym uzasadnieniem. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 7 dni od dnia ich 

otrzymania przez powołaną w tym celu przez Organizatora Komisję.  

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.  
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§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się  

do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odtworzenia 

zgłoszonego do konkursu filmu na skutek błędów we wskazanym linku dostępu  

czy awarii platformy  streamingowej. 

3. Koszty realizacji filmu oraz przejazdu do miejsca odebrania nagrody ponosi 

wyłącznie Uczestnik Konkursu.  

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo 

zmian w Regulaminie oraz unieważnienia Konkursu w każdym czasie, aż do dnia 

ogłoszenia wyników Konkursu. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

właściwe przepisy prawa polskiego.  

6. Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez jego publikację na stronie internetowej 

Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakładce Środowisko pod linkiem: 

https://podkarpackie.pl/index.php/srodowisko i wchodzi w życie z dniem jego 

ogłoszenia na w/w stronie. 

 

 

https://podkarpackie.pl/index.php/srodowisko

