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REGULAMIN 

Miedzichowskiego Konkursu Filmów Ekologicznych 

MKFE 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Miedzichowskiego Konkursu Filmów Ekologicznych (zwanego dalej 

Konkursem) jest Gmina Miedzichowo przy współpracy z Fundacją Silna Nowa Ziemia. 

2. Konkurs odbywa się w Kinie za Rogiem w Bolewicach, w dniach od 11 do 14 wrzesień 

2023 r. 

3. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat  znaczenia ochrony przyrody, troski 

o środowisko naturalne wobec współczesnych zmian klimatycznych, zmian  

w gospodarce wodnej, gospodarki leśnej oraz wpływu działalności człowieka na 

środowisko przyrodnicze na terenach wiejskich. 

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 

5. W każdej z kategorii wyłonionych zostanie 4 laureatów wytypowanych przez Jury, 

spośród wszystkich nadesłanych prac.    

6. Wszystkich członków Jury powołuje Organizator. 

 

§ 2. 

ZASADY KONKURSU  

 

1. Zgłoszone filmy muszą tematyką obejmować następujące obszary/kategorie: 

• Gospodarka Wodą – racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów 

wodnych na terenach wiejskich, 

• Zmiany klimatu – zmiany środowiska i krajobrazu wywołane działalnością 

człowieka, 

• Przyroda w Parkach Krajobrazowych –  formy ochrony przyrody  i ich wpływ 

na środowisko przyrodnicze, 

• Las i gospodarka leśna – ocena gospodarki leśnej, co to znaczy być 

ekologicznym mieszkańcem wsi. 
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2. Film musi być nakręcony na terenie Województwa Wielkopolskiego lub Województwa 

Lubuskiego, należy podać w filmie informacje o miejscu kręcenia zdjęć.  

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.   

4. Filmy konkursowe nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż w 2021 roku.  

5. Zgłaszanie filmów odbywa drogą mailową na adres e-mail: 

konkurs@miedzichowo.pl. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne  

z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. 

6. Maksymalna długość filmów zgłoszonych do konkursu to 20 min.  

7. Warunkiem udziału filmu w konkursie jest przesłanie filmu nie później niż do dnia 30 

czerwca 2023. 

8. Filmy konkursowe muszą zostać dostarczone organizatorom we wskazanych datach 

poprzez wysłanie linku do filmu np. (Wetransfer) (Filemail) (Digital Pigeon) lub link 

do innego serwera. 

9. Akceptowane są pliki:   MOV, * mp4. w jakości HD (1920x1080) lub wyższej. 

10. Organizator daje możliwość twórcy każdego z nagrodzonych filmów do nagrania filmu 

o długości 45”- 120” z wypowiedzią przedstawiającą swoją wizję, inspiracje i wnioski 

wynikające z produkcji Filmu. 

 

§ 3. 

NAGRODY 

 

1. Jury wyłoni zwycięski film w każdej z 4 kategorii o którym mowa w § 2 ust.1.  

2. Nagrodą dla zwycięscy filmu stanowić będzie statuetka „Wiklinowego Zwiadka”. 

3. Organizator może ustanowić dodatkowe kategorie konkursowe, według własnego 

uznania. 

4. Prawo do nagrody przysługuje twórcy zwycięskiego filmu. 

5. Zwycięzca danej kategorii ogłoszony zostanie na koniec każdego dnia Konkursu 

dedykowanego danej tematyce.   
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§ 4. 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU I PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Uczestnikowi powinny przysługiwać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 

wykonanego na potrzeby Konkursu dzieła – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 

1231 ze zm.). Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza i zapewnia, że jego prawa 

do wykonanej pracy nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone czasowo, 

ilościowo i terytorialnie, a żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do 

Organizatora z żadnymi uzasadnionymi roszczeniami z tytułu naruszenia praw 

autorskich, a jeśli takie roszczenia się pojawią zobowiązuje się zwolnić Organizatora 

od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia 

roszczeń osób trzecich. 

 

2. Z chwilą przesłania Organizatorowi przez Uczestnika Pracy Konkursowej, Uczestnik 

udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do Pracy Konkursowej 

oraz zobowiązuje się do niekorzystania z autorskich praw osobistych do Pracy 

Konkursowej. Udzielenie licencji do Pracy Konkursowej następuje na wszelkich 

znanych w danym momencie polach eksploatacji, w szczególności zaś: 

a. wprowadzania do sieci komputerowej i publicznego udostępniania za 

pośrednictwem takiej sieci, w tym również za pośrednictwem portali 

społecznościowych – do celów związanych z reklamą i promocją Gminy 

Miedzichowo 

b. utrwalania w drukowanych materiałach promocyjnych dla celów określonych 

powyżej; 

c. publicznego prezentowania w ramach radiowych i telewizyjnych reklam – dla 

celów określonych powyżej; 

d. zapisywania na dowolnych nośnikach danych, w tym magnetycznych  

i elektronicznych, obrotu takimi nośnikami i zwielokrotniania znajdujących się na 

nich treści – dla celów określonych powyżej. 

 

3. Laureat z chwilą otrzymania nagrody (w zamian za jej otrzymanie, bez dodatkowej 

odpłatności) udzieli na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego na rzecz 

Organizatora wyłącznej licencji do Pracy Konkursowej oraz zobowiązuje się do 
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niekorzystania z autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej. Udzielenie 

licencji do Pracy Konkursowej następuje na wszelkich znanych w danym momencie 

polach eksploatacji, w szczególności zaś: 

a. wprowadzania do sieci komputerowej i publicznego udostępniania za 

pośrednictwem takiej sieci, w tym również za pośrednictwem portali 

społecznościowych – do celów związanych z reklamą i promocją Gminy 

Miedzichowo 

b. utrwalania w drukowanych materiałach promocyjnych dla celów określonych 

powyżej; 

c. publicznego prezentowania w ramach radiowych i telewizyjnych reklam – dla 

celów określonych powyżej; 

d. zapisywania na dowolnych nośnikach danych, w tym magnetycznych  

i elektronicznych, obrotu takimi nośnikami i zwielokrotniania znajdujących się na 

nich treści – dla celów określonych powyżej. 

 

4. W razie, gdyby do skutecznego udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej, 

konieczne było złożenie dodatkowego oświadczenia lub zawarcie Umowy w formie 

pisemnej, Uczestnik zobowiązuje się to uczynić niezwłocznie na żądanie 

Organizatora. 

 

§ 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizatorzy Konkursu mają prawo odrzucić wszelkie materiały, które nie są zgodne 

z charakterem i celami przedsięwzięcia. 

2. Konkurs MKFE zastrzega sobie prawo do zrewidowania wszystkich przesłanych 

filmów, w szczególności prawa do publicznego zaprezentowania i zademonstrowania 

filmu w całości lub w części lub do wykorzystania fragmentów w prezentacji filmowej 

Konkursu. Dotyczy to również zdjęć dostarczonych na Konkurs. Wszystkie wyżej 

wymienione przeniesienia użytkowania mają zasięg ogólnopolski. 

3. Wszelkie pytania związane z Konkursem winny być przesłane drogą elektroniczną na 

adres konkurs@miedzichowo.pl albo pocztą na adres siedziby Urzędu Gminy 

Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo. 

 


