
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu 

zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na 
 

Konkurs filmowy ZIELONE KADRY 
 

organizowany w ramach projektu 

 

Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne 

dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa 

projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

zgodnie z umową nr RPOP.05.02.00-16-0023/17-00 z dnia 21.08.2018 r. 

 

 

 
 

 

R E G U L A M I N 
 

 

I.  CELE KONKURSU  

 

1. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży tematyką ekologii i ochrony przyrody. 

 

2. Propagowanie postaw proekologicznych w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym. 

 

3. Promowanie zrównoważonego rozwoju, ekologicznego trybu życia z poszanowaniem walorów 

przyrody. 

 

 

II.  ZASADY KONKURSU 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

województwa opolskiego. 

 

 



2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne przygotowanie spotu filmowego o tematyce 

proekologicznej. 

 

3. Spot filmowy może być zrealizowany dowolnym narzędziem do rejestracji obrazu i dźwięku  

(np. amatorską kamerą video, kamerką komputerową lub telefonem komórkowym). 

 

4. Spot filmowy może być wykonany w dowolnej technice (np. aktorskiej, dokumentalnej, animacyjnej), 

przy czym jego długość nie może przekroczyć 180 sekund. 

 

5. Zgłoszenie udziału powinno zawierać: 

a) dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia, 

b) plik multimedialny ze spotem filmowym, zapisany na dowolnym nośniku (np. CD, DVD, 

pendrive, karta pamięci) lub przesłany drogą elektroniczną (np. e-mail, WeTransfer). 

 

6. Oceny nadesłanych spotów filmowych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, 

kierując się następującymi kryteriami: 

a) zgodność z tematem konkursu, 

b) oryginalność pomysłu, 

c) umiejętności realizacyjne autora spotu. 

 

7. Jakość techniczna nagrania nie będzie miała wpływu na ocenę komisji konkursowej. 

 

8. Komisja konkursowa przyzna nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) kat. I – uczniowie szkół podstawowych, 

b) kat. II – uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

 

9. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora. 

 

 

III.  TERMINARZ KONKURSU 

 

1. Zgłoszenia udziału: do 6 listopada 2019 r. (środa), osobiście na adres organizatora lub mailowo 

na adres koordynatora konkursu (obydwa adresy – w stopce regulaminu). 

 

2. Ocena nadesłanych spotów przez komisję konkursową: 7 listopada 2019 r. (czwartek). 

 

3. Ogłoszenie wyników konkursu: 8 listopada 2019 r. (piątek), strona www.mdk.opole.pl 

 

4. Wręczenie nagród laureatom:  13 listopada 2019 r. (środa), godz. 17.00, sala kameralna 

Narodowego Centrum Polskiej  Piosenki w Opolu (Amfiteatr), ul. Piastowska 14a. 

 

 

IV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że: 

  

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu  

z siedzibą 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1, tel. 77 454 27 14, e-mail: mdk@mdk.opole.pl.  

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MDK Opole możliwy jest pod numerem tel. 77 454 27 14 

lub adresem e-mail: mdk@mdk.opole.pl.  

 



3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji działań związanych z organizowaniem  

i udziałem w przedmiotowym konkursie.  

 

4. Dane osobowe uczestnika konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia i zakończenia konkursu przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie 

Akt obowiązujący w MDK Opole.  

 

5. Rodzice / opiekunowie prawni uczestnika konkursu oraz pełnoletni uczestnicy konkursu mają 

prawo do: cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie, informując o tym Administratora 

danych, prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

 

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, rodzicom / 

opiekunom prawnym uczestnika konkursu oraz pełnoletniemu uczestnikowi konkursu przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą 

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.  

 

7. Podanie danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału  

w konkursie. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału  

w konkursie. 

 

 

 

 

Organizator konkursu: 

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu 

45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1 

tel./fax: 77 454 27 14, e-mail: mdk@mdk.opole.pl 

 

 

 

Koordynator konkursu: 

Dariusz Romanowski 

tel. 502 520 550, e-mail: dariusz.romanowski@mdk.opole.pl 

 

 

 

 

 


