REGULAMIN
Jedz lokalnie, działaj globalnie!
Międzynarodowy konkurs video dla uczniów i uczennic gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych
1. Organizator, czas trwania i tematyka konkursu
1.1. Organizatorem konkursu jest Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (ul. Raszyńska 32/44 lok. 140,
02-026 Warszawa, tel. 022 892 00 86, e-mail: info@zielonasiec.pl).
1.2. Przyjmowanie zgłoszeń filmów video w postaci elektronicznej wraz ze zgłoszeniem konkursowym trwa od
19 stycznia do 24 marca 2017 roku.
1.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 1.2.
1.4. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów i uczennic na środowiskowe oraz społeczne konsekwencje
różnych modeli produkcji i konsumpcji żywności, a także promowanie zrównoważonych systemów
żywnościowych i odpowiedzialnych wzorów konsumpcji.
1.5. Konkurs składa się z dwóch etapów: krajowego i międzynarodowego. W etapie międzynarodowym biorą
udział zwycięskie filmy z wszystkich krajów uczestniczących w projekcie „Jedz lokalnie, myśl globalnie. Od
szkolnych ogródków do zrównoważonych systemów żywnościowych” (http://eathink2015.org/pl/)

2. Zasady uczestnictwa
2.1. Konkurs skierowany jest do uczniów i grup uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Udział w
nim jest dobrowolny i bezpłatny.
2.2. Grupy uczniów biorąc udział w konkursie mogą składać się z dowolnej liczby uczniów.
2.3. Każda grupa może zgłosić więcej niż jeden film.
2.4. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub innych
przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia regulaminu, w tym w
szczególności na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz warunki licencji na korzystanie
przez Organizatora z filmów nadesłanych przez uczestników. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
osoby niepełnoletniej powinien znaleźć się na formularzu zgłoszeniowym.
2.5. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy zatrudnieni przez Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
2.6. Filmy video zgłaszane powinny trwać 30 sekund. W wyjątkowych przypadkach do udziału w konkursie
dopuszczone będą filmy dłuższe niż 30 sekund jednak nie dłuższe niż 60 sekund. Jeżeli dłuższy film wygra
konkurs, w trakcie profesjonalnej produkcji zostanie on skrócony do maksymalnie 30 sekund. Film powinien
opowiadać o jednej z kategorii wymienionych w punkcie 2.8.
2.7. Film video zgłaszany do konkursu może być wykonany dowolną techniką (animacja, film poklatkowy, filmy
nakręcone kamerą, aparatem cyfrowym, tabletem czy telefonem komórkowym), jednak do konkursu muszą być
przesłane w formie elektronicznych plików.
2.8. Film video musi odnosić się do jednej z poniższych kategorii tematycznych:
a) Krytyczna konsumpcja żywności
(Inspiracje: Zastanówcie się, jaką żywność wybierać, aby mniej szkodzić przyrodzie i wspierać rolników.
Czy daleki transport żywności jest dobry dla naszej planety (zużycie energii, emisja gazów cieplarnianych,
produkcja opakowań, konserwanty)? Pokażcie, że warto czytać etykiety. Krytycznie spójrzcie na reklamy
oraz strategie marketingowe producentów żywności i dużych sieci handlowych. Gdzie najlepiej kupować

żywność (kooperatywy spożywcze, lokalne targi, prosto od rolnika)? Opowiedzcie o oznaczeniach Fair
Trade (Sprawiedliwego Handlu), ekocertyfikatach, opakowaniach (czy są konieczne, ile razy ich używamy,
co się z nimi dzieje później?), o tym, jak przemysłowa produkcja oleju palmowego przyczynia się do
wycinki lasów tropikalnych.)
b) Ogrodnictwo miejskie/lokalne
Inspiracje.
Przedstawcie korzyści z lokalnej uprawy żywności w sposób ekologiczny. Opowiedzcie o tym, jak założyć
własny ogród lub ogród społecznościowy, który oprócz dostarczania żywności uczy
współodpowiedzialności i zaangażowania. Wypromujcie ogrodnictwo miejskie w różnorodności jego form
(ogrody społecznościowe, szkolne, ogrody w skrzynkach, farmy okienne, ogródki działkowe) i ukażcie
korzyści, jakie mogą nam przynieść (zdrowe, tanie i wysokiej jakości żywność, nowi znajomi, aktywne
spędzanie czasu wolnego). Pokażcie, jak założyć ogród np. na balkonie i jakie ekologiczne techniki
można zastosować!
c) Marnowanie żywności
Inspiracje:
Zachęćcie widzów do ograniczania marnowania żywności. Opowiedzcie o tym, jak marnowanie żywności
wpływa na przyrodę, ekonomię i stosunki społeczne. Pokażcie straty żywności na różnych etapach - od
produkcji, przez sklepy oraz nasze zachowanie w domach (pamiętajcie też o żywieniu zbiorowym w
hotelach, restauracjach, stołówkach). Co robić z resztkami? Jak możemy ograniczać zjawisko marnowania
żywności? Pomyślcie o bankach żywności, foodsharing’u (dzielenieniu się żywnością), jadłodajniach,
kompostownikach itp.
2.10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie filmów o bardzo niskiej
jakości technicznej oraz filmów, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

3. Zgłoszenie udziału w konkursie
3.1 . Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane od 17 stycznia do 28 lutego 2017 roku.
3.2. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 28 lutego (do godziny 23:59 czasu
środkowoeuropejskiego letniego UTC+2,) na adres mailowy: konkurs@zielonasiec.pl linku do wybranego
serwera wymiany plików, na którym uczestnik umieścił film oraz skan wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego.
3.3.
Formularz
zgłoszeniowy
jest
dostępny
do
pobrania
na
stronie
internetowej
http://globalnepoludnie.pl/Jedz-lokalnie-dzialaj-globalnie
3.4. Uczestnik konkursu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oświadcza, iż:
a) akceptuje regulamin konkursu;
b) przysługują mu/jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych filmów video
c) przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych filmów,
a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń
związanych z naruszeniem ich praw autorskich;
d) wszystkie osoby występujące w filmach wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku;
e) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika wyłącznie
na potrzeby konkursu;
f) przystępując do konkursu udostępnia do publikacji i rozpowszechniania filmy video
na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
(CC
BY-SA
3.0
PL),
w
całości
dostępnych
na
stronie
internetowej:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
3.5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2.4. niniejszego regulaminu (ograniczona zdolność do czynności
prawnych), zgłoszenie powinno zawierać zgodę przedstawiciela ustawowego, o której mowa w przywołanym
punkcie.
3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu zgłoszeniowym, w
szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub
wręczenie nagrody.

4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
4.1. Jury, wybrane przez Organizatora wybierze jeden film video spośród zgłoszonych do konkursu, której
autorzy/ki otrzymają nagrodę główną. Jury dokona oceny biorąc pod uwagę nawiązanie do tematyki konkursu,
jakość, wartość artystyczną oraz oryginalność nadesłanych filmów.
4.2. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4.3. Nagrodami w konkursie są:
- Nagroda główna: profesjonalna realizacja filmu przez studio filmowe oraz promocja filmu w kraju.
- Zgłoszenie filmu do drugiego międzynarodowego etapu konkursu (nagroda główna - pokaz filmu w krajach
partnerskich projektu „Jedz lokalnie, myśl globalnie. Od szkolnych ogródków do zrównoważonych systemów
żywnościowych”)
4.4. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu drogą elektroniczną lub
telefonicznie.
4.5. Organizator będzie informować o wynikach konkursu posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców
konkursu, na co uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę.
4.6. Osoby nagrodzone w konkursie zostaną poproszone o przesłanie pocztą formularzy zgłoszeniowych wraz
z podpisem własnym lub osoby uprawnionej do ich reprezentowania na adres siedziby Organizatora.
4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przyznania innych nagród i wyróżnień.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Organizator nie zwraca nadesłanych filmów video.
5.2. Zgłoszenie filmu/filmów do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków
regulaminu.
5.3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w regulaminie lub podadzą
nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
5.5. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
5.6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
5.7. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach
wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
5.8. Dane uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr
133/97, poz. 883). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w
rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest
dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w konkursie.
5.9. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Jedz lokalnie, myśl globalnie. Od szkolnych ogródków do
zrównoważonych systemów żywnościowych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, nr umowy
DCI-NSAED/2014/349-033.
5.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2017 roku.

