Załącznik
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FILMOWEGO
pn. „Pszczoła w obiektywie”
§1
Organizator konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Marszałek Województwa Podlaskiego.
2. Koordynatorem Konkursu jest Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
§2
Cele Konkursu
1. Upowszechnienie wiedzy o pszczelarstwie, niezwykle pożytecznej roli pszczół oraz
o zagrożeniach dla tych owadów wynikających z rozwoju przemysłu i rolnictwa.
2. Zwiększenie poziomu wiedzy wśród młodzieży uczącej się w szkołach średnich o profilu
rolniczym województwa podlaskiego o sposobach minimalizowania wpływu prowadzonej
działalności rolniczej na liczebność pszczół i ich zdrowotność.
3. Inspirowanie młodzieży do działań twórczych i pracy zespołowej.
§3
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół średnich o profilu rolniczym funkcjonujących na
terenie województwa podlaskiego.
2. Organizator dopuszcza możliwość nadesłania filmów tworzonych przez Zespoły liczące
maksymalnie 3 osoby.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w terminie do 10.06.2018 roku zgłoszenia
konkursowego (liczy się data wpływu) według wzoru będącego Załącznikiem Nr 1
do Regulaminu i Oświadczenia (Załącznik Nr 2 do Regulaminu) podpisanego przez wszystkich
Uczestników wraz z materiałem filmowym spełniającym kryteria konkursowe nagranym na
płycie CD/DVD na adres siedziby Koordynatora Konkursu z dopiskiem: Konkurs filmowy
„Pszczoła w obiektywie”:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Referat Regionalnej Polityki Rolnej
ul. J. Kilińskiego 16
15-089 Białystok
4. Każda płyta musi posiadać czytelny opis zawierający: imię i nazwisko twórcy/twórców, tytuł
filmu.

§4
Tematyka filmu konkursowego:
Tematyka filmu powinna dotyczyć kwestii ochrony pszczół przed zagrożeniami wynikającymi
z rozwoju przemysłu i rolnictwa oraz prowadzenia działalności rolniczej, w tym stosowania
środków ochrony roślin, w sposób minimalizujący wpływ na liczebność populacji pszczół, czyli
m.in.:
- Aplikowania wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na
podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel
równoległy;
- Stosowania środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi na etykiecie;
- Dobierania środków ochrony roślin w taki sposób, by minimalizować negatywny wpływ
zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
- Nie stosowania preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych
oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
- Wykonywania zabiegów po zakończeniu lotów owadów zapylających;
- Zachowywania minimalnych odległości od pasiek;
- Przestrzegania okresów prewencji;
- Nie wykonywania zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas
zabiegu.
§5
Parametry filmu konkursowego
1. Film ma być nie dłuższy niż 30 sekund.
2. Do konkursu będą dopuszczone filmy nadesłane w formacie MP4, AVI, MPG, WMV.
3. Film powinien być nakręcony w formacie 16x9 poziomo.
§6
Pozostałe wymogi związane z filmem konkursowym
1. Zabronione jest zgłaszanie filmów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, jak również poruszających bądź propagujących treści i idee polityczne.
2. Zabronione jest zgłaszanie filmów będących reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (nie
pokazuje logotypów i marek produktów, sprzętu itp.).
§7
Organizacja i zasady Konkursu
1. Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać najpóźniej do 10 czerwca 2018 roku. Decyduje data
wpływu.
2. Filmy nadesłane do Konkursu będą ocenianie przez Komisję Konkursową, w skład której
wejdą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
3. Skład Komisji Konkursowej znajdować się będzie w siedzibie Koordynatora Konkursu.

4. Finał Konkursu odbędzie się w Auli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, niezwłocznie po wyłonieniu
przez Komisję Konkursową laureatów, nie później niż 21.06.2018 roku. Uczestnicy o terminie
finału zostaną powiadomieni przez Organizatora Konkursu.
§8
Nagrody
Organizator po ocenie przez Komisję Konkursową nadesłanych w terminie filmów, ufunduje
nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce autorom filmów, jak również szkołom, do których
uczęszczają.
§9
Prawa autorskie
1. Przystępując do Konkursu jego Uczestnicy składają oświadczenia dotyczące tego, że przesłany
film jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz posiadają do niego wyłączne
i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw
na Organizatora Konkursu. Ponadto oświadczają, że rozporządzenie materiałami autorskimi nie
narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw
patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.
2. Uczestnicy Konkursu oświadczają ponadto, iż przekazują na rzecz Organizatora na zasadzie
wyłączności, nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do filmu. Organizatorowi prawa te
przysługują bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji.
3. Zespół autorski filmu przystępując do Konkursu oświadcza, że posiada pisemną zgodę każdej
osoby występującej w filmie do publikacji filmu na wszelkich polach eksploatacji.
4. Zespół autorski filmu oświadcza, że film nie został wykonany na odpłatne zlecenie przez
Zespół.
5. W przypadku osób niepełnoletnich Karta Zgłoszenia i Oświadczenie (Załączniki Nr 1 i 2 do
Regulaminu) muszą być również podpisane przez przedstawiciela ustawowego (rodzica,
opiekuna) Uczestnika Konkursu.
6. W przypadku gdy autorem filmu jest grupa osób, Oświadczenie musi podpisać każdy
z Uczestników/Przedstawicieli Ustawowych.
7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
§10
Założenia dodatkowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji filmów nadesłanych do Konkursu.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu
oraz w przypadku wygranej na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów Konkursu

w Internecie oraz innych mediach. W przypadku osób małoletnich zgodę na przetwarzanie
danych osobowych podpisuje również przedstawiciel ustawowy.
3. Organizator nie zapewnia transportu Uczestnikom Konkursu.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.
5. Komisja konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród, np. przeznaczenie upominków
wszystkim Uczestnikom Konkursu.
6. Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w Regulaminie, a związanych
z organizacją Konkursu prosimy kierować na adres: rolnictwo@wrotapodlasia.pl, bądź
bezpośrednio do osób wyznaczonych przez Koordynatora Konkursu:
- Pana Mariusza Dawidziuka – Kierownika Referatu Regionalnej Polityki Rolnej
tel. 85 66 54 215;
- Pani Małgorzaty Sawickiej – Inspektora w Referacie Regionalnej Polityki Rolnej, tel. 85 66
54 215;

