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Regulamin konkursu  

„W obiektywie Strażników energii” 

2022 
Konkurs dla szkół podstawowych na najciekawszy film  promujący akcję edukacyjną 

 
 

I. ORGANIZATOR KONKURSU I PARTNER KONKURSU  

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Gdyni działająca poprzez Samodzielny Referat ds. 

Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Adres do korespondencji: Al. 

Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Partnerem konkursu jest Dalkia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59, 00-120 

Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000529593, REGON: 147495252, NIP: 5213682546, o kapitale zakładowym 103 700 000,00 zł, zwana 

dalej „Partnerem”.  

3. Organizatora i Partnera łączy „Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz zwiększenia 

efektywności energetycznej budynków w Gdyni pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Dalkia Polska sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie”. 

4. Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji o konkursie jest p. Ewelina Barnat-

Prokopiuk, email: straznicyenergii@gdynia.pl tel. 58 668 23 55. 

5. Bieżące informacje o konkursie można znaleźć na stronach internetowych Organizatora konkursu: 

www.gdynia.pl . 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Celem konkursu jest rozwijanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez 

zwiększenie świadomości społecznej na temat możliwości ograniczenia zużycia energii. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych położonych na terenie Gminy 

Miasta Gdyni, zwanych dalej „Uczestnikami konkursu”.  

3. Przedmiotem konkursu są autorskie, niewykorzystane uprzednio w ramach innych konkursów 

krótkometrażowe filmy nakręcone przy pomocy telefonu komórkowego lub innych urządzeń, np. 

kamery, tabletu (zwane dalej „Pracą konkursową”) przedstawiające podejmowane przez zespoły 

szkolne działania proekologiczne, realizujące cel konkursu określony w ust. 1, pozwalające na 

ograniczenie zużycia energii.  

4. Prace konkursowe zgłoszone do konkursu wraz z informacją o autorach, występujących w filmach 

dzieciach oraz o szkołach mogą zostać zamieszczone na stronach internetowych, w mediach 

społecznościowych Organizatora konkursu i Partnera konkursu, jak również zwycięskich szkół oraz na 

nośnikach reklamowych w środkach komunikacji miejskiej. 
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III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

1. Konkurs jest organizowany w terminie od 07.03.2022 roku do 29.04.2022 roku. 

2. Praca konkursowa przygotowywana jest przez Uczestników konkursu, czyli zespół maksymalnie 4 

osobowy, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych z 

terenu Gminy Miasta Gdyni. Dodatkowo zespół musi posiadać nauczyciela, który będzie opiekunem 

Pracy konkursowej i Uczestników konkursu - osobę pełnoletnią (zwaną dalej „Opiekunem”), która w 

imieniu zespołu dokona zgłoszenia Pracy konkursowej do Konkursu. W skład zespołu mogą wchodzić 

uczniowie z różnych klas (lub w różnym wieku). Jedną szkołę może reprezentować w konkursie 

dowolna liczba zespołów. 

3. Opiekun podejmuje działania w ramach Konkursu w imieniu zespołu, po uzyskaniu upoważnień 

opiekunów prawnych członków zespołu do zgłoszenia Pracy konkursowej, pozyskaniu dla 

Organizatora i Partnera stosownych zezwoleń i upoważnień z zakresu praw autorskich, jak również 

zgód na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Regulaminem i 

jego załącznikami.  

 

IV. WARUNKI KONKURSU  

1. Jeden zespół może zgłosić (poprzez Opiekuna) do Konkursu jedną Pracę konkursową trwającą do 3 

minut.  

2. Praca konkursowa powinna być wykonana techniką cyfrową przy użyciu kamery wideo, aparatu 

fotograficznego, telefonu komórkowego itp.  

3. Praca konkursowa powinna zostać skutecznie przekazana do Organizatora.  Organizator potwierdzi 

przyjęcie zgłoszenia Opiekunowi, co oznaczać będzie przyjęcie Pracy konkursowej do udziału w 

konkursie. 

4. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w Pracy konkursowej nie mogą naruszać praw osób 

trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika i Opiekuna.  

5. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych 

osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści 

powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, obscenicznych, 

obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo 

materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały 

chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. Ewentualne 

roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika i Opiekuna.  

6. Organizator czuwa nad oceną prawidłowości zgłoszeń.  

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest: dostarczenie Pracy konkursowej zgodnej z wymogami 

Regulaminu, dostarczenie prawidłowo wypełnionych: Formularza zgłoszeniowego i Oświadczenia, 

zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu.  

8. Termin składania zgłoszeń wraz z Pracą konkursową upływa z dniem 29.04.2022 r. godz. 16.00. 

Zgłoszenie do konkursu następuje za pośrednictwem szkoły (Opiekuna) do Samodzielnego Referatu 

ds. Energetyki w Urzędzie Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 504, w godzinach od 8:00 do 16:00. 
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Zgłoszenia można dokonać osobiście, pocztą tradycyjną lub poprzez portal wetransfer.com na 

dedykowany adres mailowy straznicyenergii@gdynia.pl. O zachowaniu terminu określonego w 

niniejszym punkcie decyduje data faktycznego dostarczenia zgłoszenia wraz z wymaganymi 

dokumentami i Pracą konkursową do Organizatora, a w przypadku doręczenia za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej – data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które wpłyną po ww terminie nie będą 

uwzględnione. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony 

ust. 8 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony 

internetowej www.gdynia.pl  

10. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:  

1). podpisany formularz zgłoszeniowy – z informacjami o szkole, twórcach filmu oraz danymi 

uczniów, z których udziałem został nakręcony film, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu,  

2) pracę konkursową – maksymalnie 3 minutowy film samodzielnie nakręcony przez uczniów 

gdyńskiej szkoły podstawowej, na nośniku elektronicznym (pendrive bądź płyta DVD) lub przesłany za 

pośrednictwem portalu wetransfer.com na adres mailowy wskazany w pkt. 8,  

3) podpisane oświadczenia rodziców/opiekunów – zgoda rodziców/opiekunów uczniów, stanowiące 

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu dla każdego ucznia wskazanego w formularzu 

zgłoszeniowym.  

11. Zgłoszenia do konkursu niekompletne (np. przesłanie wyłącznie pracy konkursowej bez zgłoszenia 

lub oświadczeń rodziców/opiekunów) mogą zostać uzupełnione na wezwanie Organizatora. W 

przypadku braku uzupełnienia niekompletnych zgłoszeń - nie będą uwzględniane. Materiały złożone 

w konkursie nie podlegają zwrotowi.  

12. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

 

V. KOMISJA KONKURSOWA, KRYTERIA OCENY I NAGRODY  

1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny komisji konkursowej, powołanej przez 

Organizatora zwanej dalej Komisją konkursową. W skład Komisji konkursowej wejdą 2. 

Przedstawiciele Urzędu Miasta Gdynia i 2. przedstawiciele Dalkia Polska Sp. z o. o. wskazani przez 

pracodawców do realizacji „Porozumienia w sprawie współpracy na rzecz zwiększenia efektywności 

energetycznej budynków w Gdyni pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Dalkia Polska sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie”.  

2. Członkowie Komisji konkursowej przed przystąpieniem do oceny Prac konkursowych wybiorą ze 

swego grona przewodniczącego. Zadaniem Komisji konkursowej jest dokonanie szczegółowej oceny 

zgłoszeń i wytypowanie 3 zespołów – laureatów konkursu. 

3. Członkowie Komisji konkursowej przy ocenie Prac konkursowych wezmą pod uwagę następujące 

kryteria:  

1) zgodność tematu filmu z tematyką konkursu;  

2) wartość merytoryczną Pracy konkursowej w kontekście zadania konkursowego związanego z 

oszczędnością energii w szkołach;  
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3) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na film;  

4) wartość artystyczną i techniczną Pracy konkursowej.  

4. Komisja konkursowa dokona oceny Prac konkursowych oraz rozstrzygnięcia konkursu nie później 

niż do dnia 13.05.2022 roku.  

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. Szkoła zostanie 

powiadomiona telefonicznie i mailowo o miejscu i terminie wręczenia nagród/wyróżnień.  

6. Komisja konkursowa przyzna laureatom nagrody rzeczowe w postaci:  

I miejsce: aparaty fotograficzne dla każdego członka zespołu, 

II miejsce: smart watche dla każdego członka zespołu, 

III miejsce: słuchawki bezprzewodowe dla każdego członka zespołu. 

Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień/nagród specjalnych. 

7. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich 

równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  

8. Nagrody, które nie zostaną odebrane do dnia 13.06.2022, pomimo kontaktu z daną 

szkołą/Opiekunem w celu ustalenia dodatkowego terminu jego odbioru, są zwracane Partnerowi 

konkursu.  

 

VI. PRAWA AUTORSKIE  

1. Uczestnicy konkursu oświadczają, że Praca konkursowa (film) została stworzona samodzielnie 

przez zespół nadzorowany przez Opiekuna.  

2. Uczestnicy konkursu oświadczają, że jako autorowi/rom filmu przysługują im autorskie prawa 

osobiste i majątkowe do pracy konkursowej oraz że wszystkie osoby widniejące na filmie wyrażają 

zgodę na opublikowanie ich wizerunku, publiczną ekspozycję prac, oraz wykorzystywanie w zakresie 

określonym niniejszym Regulaminem.  

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na to, by Prace konkursowe zostały wykorzystane przez 

Organizatora i Partnera na swoich stronach internetowych, a także w innych mediach i materiałach 

promocyjnych Organizatora i Partnera w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.  

4. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi i Partnerowi nieodpłatnej licencji na zasadach 

określonych w oświadczeniu (zał. 2 do Regulaminu) na wielokrotne, nieodpłatne wykorzystywanie 

Prac konkursowych (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych i czasowych w 

materiałach promocyjnych związanych z konkursem na stronie internetowej www.gdynia.pl oraz 

www.dalkiapolska.com i w mediach społecznościowych, a także na ich wykorzystywanie w celach 

promocyjnych i marketingowych Organizatora oraz Partnera, a także wykonywania praw zależnych, 

zgodnie z oświadczeniami stanowiącymi Załącznik nr 2 do Regulaminu.  

5. Uczestnicy konkursu zwalniają Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji 

Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych Prac konkursowych, a w 

przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności 

ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w art. VI oraz załącznikach do 
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Regulaminu, Uczestnik odpowiedzialny za w/w naruszenia ureguluje wszystkie związane z tym faktem 

koszty.  

6. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik ten - w 

przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich - ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz 

oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora lub Partnera 

szkody.  

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Opiekuna i Uczestników konkursu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ref.energetyki@gdynia.pl lub w formie pisemnej 

listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu oraz po 

jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu.  

2. O zachowaniu terminu opisanego w art. VII ust. 1 Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.  

3. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające 

udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.  

5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia art. VII ust. 1. oraz 4, będą rozpatrywane 

nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie 

powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 

dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie wątpliwości związane z konkursem rozstrzyga Organizator. Uczestnicy w celu uzyskania 

odpowiedzi na pytania związane z konkursem mogą kontaktować się z Organizatorem za 

pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: straznicyenergii@gdynia.pl lub też 

kontaktować się telefonicznie z Organizatorem pod numerem telefonu 58 668 23 55 w dni robocze tj. 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (koszt połączenia ponosi osoba telefonująca, 

zgodnie z taryfą swego operatora).  

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych 

względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu 

poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na 

stronie konkursu tj. www.gdynia.pl . 

3. Opiekę nad Uczestnikami konkursu sprawuje szkoła oraz Opiekun. Organizator nie zapewnia 

ubezpieczenia Uczestników konkursu, wobec czego rekomendowane jest, by na wypadek 

jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń, Uczestnicy Konkursu posiadali odpowiednie ubezpieczenie.  

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora konkursu www.gdynia.pl  
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5. Formularz zgłoszeniowy, oświadczenia przedstawicieli prawnych Uczestników oraz informacja 

dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowią załączniki do Regulaminu  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

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/W. 


