
 

 
REGULAMIN 

 

§ 1. 

Organizator i czas trwania konkursu 

1.    Organizatorem konkursu jest Miasto Limanowa w ramach porozumienia Czyste Powietrze z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie .Konkurs 

adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców Miasta Limanowa. 

2.    Konkurs potrwa do końca grudnia  2022 r. 

3.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 dni roboczych od terminu zakończenia konkursu. 

4.    Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie oficjalnej Miasta Limanowa. 

5.    Wręczenie nagród odbędzie się w Urzędzie Miasta po telefonicznym ustaleniu daty oraz godziny. 

6.    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody w postaci oczyszczacza powietrza lub miernika 

jakości powietrza. 

 

§ 2. 

Konkurs 

1.    Miasto Limanowa  organizuje konkurs ekologiczny na spot edukacyjno - promocyjny . 

2.    Tematyka konkursu związana jest z  promocją zalet termomodernizacji budynków oraz 

wykorzystaniem  zagadnień dotyczących ochrony powietrza tj. przeciwdziałanie  paleniu śmieci w 

piecach domowych, ograniczanie niskiej emisji oraz segregacja odpadów, korzyści z docieplenia 

budynków i szerokorozumianego dbania o środowisko i zdrowie mieszkańców  naszego miasta . 

3.    Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu - spotu promocyjnego od 1 – 3 min. 

      W filmie zaleca się wykorzystanie hasła :”SKORZYSTAJ Z DOTACJI CZYSTE POWIETRZE” 

4.    Celem konkursu jest: 

•    Upowszechnianie wiedzy na temat środowiska naturalnego i korzyści z korzystania  programu 

Czyste powietrze  ; 

•    Promocja postaw i działań proekologicznych. 

•    Wzrost świadomości ekologicznej i rozwój poczucia odpowiedzialności za środowisko życia – w 

tym czystość powietrza. 

 

§ 3. 

Warunki uczestnictwa 

 

1.    W konkursie mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy Miasta Limanowa. 

2.    Do konkursu należy zgłaszać filmy – spoty promocyjne wcześniej niepublikowane, 

niereprezentowane i nienagradzane w innych konkursach. 

3.    Możliwe są jedynie  zgłoszenia indywidualne. 

4.    Jeden uczestnik konkursu może przesłać jeden film. 

5.    Zgłoszenie filmów do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na 

prezentowanie zgłoszonych filmów - spotów promocyjnych na stronie Miasta Limanowa i innych 

mediach społecznościowych . 



6.    Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu 

zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie 

swoich danych osobowych i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie Organizatora oraz w innych 

środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu. 

7.    Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych na 

potrzeby konkursu. 

8.    Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora 

wyłącznie w celach związanych z konkursem. 

9.    Długość filmu musi mieścić się w przedziale 1 – 3 min. 

10.    Filmy powinny być przesłane na adres: emol@miastolimanowa.pl oraz opisane (autor/autorzy, 

tytuł filmu, szkoła, wiek). 

11.    Do pracy należy dołączyć następujące dokumenty, stanowiące załączniki do Regulaminu: kartę 

zgłoszenia, oświadczenie na  przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z 

Regulaminem konkursu.  

12.    Prace niezgodne z Regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

 

 

§ 4. 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

 

1.    Filmy konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 

2.    Filmy będą oceniane według następujących kryteriów: 

•    Zgodność z tematem i celami Konkursu; 

•    Atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy; 

3.    Organizator przyzna 3 nagrody główne (za I, II i III miejsce) . 

 

§ 5. 

Prawa autorskie 

 

1.    Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie, w tym 

Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w 

Regulaminie. 

2.    Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów – spotów 

reklamowych zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia na 

rozpowszechnianie ich na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania. 

3.    Nadesłane na konkurs pliki filmów przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora. 

 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

 

1.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest jedynym dokumentem 

określającym zasady konkursu. 

2.    Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

4.    Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: emol@miastolimanowa.pl lub 

telefonicznie: 18 337 20 54 wew.164 



 

 

 

 

 

 


