
Etap finałowy – przygotowanie prac filmowych

Cel:

1. Zadaniem uczestników etapu finałowego jest nagranie filmu przedstawiającego formy
ochrony przyrody najbliższej okolicy.

Komisja konkursowa etapu finałowego:

1. Prace etapu finałowego oceniane są przez komisję konkursową (powołaną przez
Organizatora), zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania.

2. W skład komisji konkursowej etapu finałowego wchodzą:

-przedstawiciele Organizatora

-przedstawiciele Patronów m.in. Ministerstwa Klimatu i Środowiska

-nauczyciele z innych szkół

-pracownicy naukowi.

3. Ostateczna ocena pracy jest sumą liczby punktów, która została przyznana przez
poszczególnych członków komisji konkursowej według kryteriów oceny pracy.

4. W przypadku, gdy dwie lub więcej prac konkursowych w wyniku oceny otrzymało taką
samą liczbę punktów, o kolejności prac konkursowych decyduje Przewodniczący Komisji
konkursowej po zasięgnięciu opinii Członków Komisji.

5. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Informacje zawarte w pracy konkursowej podlegające punktacji:

a) przedstawienie ogólnych informacji o stosowanych formach ochrony przyrody
w najbliższej okolicy – 0-2 pkt.

b) zaprezentowanie i omówienie co najmniej 2 różnych form ochrony, które występują
na wybranym terenie (m.in. wyjaśnienie, na czym polega wybrana form, zarys
historyczny, powody objęcia ochroną, itp.) – 0-5 pkt.

c) omówienie podejmowanych (lub możliwych do podjęcia) przez lokalną społeczność
działań na rzecz ochrony przyrody na wybranym terenie (min. 2 działania)  – 0-3 pkt.

d) wplecenie wypowiedzi przedstawiciela lokalnej społeczności lub eksperta (np. leśnika,
botanika, zoologa, nauczyciela itp.) dotyczącej omawianego tematu – 0-2 pkt.

e) stosowanie terminologii naukowej (m.in. ekologicznej, przyrodniczej, biologicznej,
geograficznej) – 0-2 pkt.

f) wkład pracy autora, kreatywność – 0-3 pkt.
g) walory estetyczne - 0-3 pkt.
h) nadanie ciekawego tytułu filmowi – 0-2 pkt.



Wymagania techniczne i formalne prac konkursowych:

1. Film należy zapisać w formacie MP4.

2. Nagranie powinno trwać 5-7 min (z napisami początkowymi i końcowymi). Wypowiedź
osoby trzeciej nie może trwać więcej niż 1/3 nagrania.

3. W nazwie pliku należy wpisać imię i nazwisko autora pracy.

4. Termin oraz sposób dostarczenia prac do Organizatora. Dyrektor zgłoszonej szkoły
(lub wyznaczony przez niego nauczyciel) wysyła do organizatora konkursu filmy
przygotowane przez uczniów do dnia 12 maja 2022 roku na adres mailowy:
konkurs.eko.sp62@gmail.com

5. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczestnik etapu finałowego, uzyskuje oświadczenie
rodziców uczniów na nieodpłatną publikację pracy konkursowej oraz wizerunku uczestnika w
Internecie i wybranych przez Organizatora konkursu mediach oraz na uroczystej gali rozdania
nagród laureatom konkursu (załącznik 2).

6. Wraz z pracą należy odesłać skan wypełnionego formularza (załącznik 1) oraz
oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów uczestnika konkursu (załącznik 2).

7. Autor filmu jest zobowiązany uzyskać zgodę każdej z osób występujących w nagraniu na
publikację ich wizerunku.

8. Prace, które nie będą spełniały wymagań technicznych i formalnych nie będą
podlegać ocenie komisji konkursowej.

mailto:konkurs.eko.sp62@gmail.com


Załącznik 1

XII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny – etap finałowy

● Imię i nazwisko: …………………………….……….…..…..

● Nazwa szkoły:

…………………..……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….….

● Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: ………………………………..……..

● Informacje o pracy filmowej*:

tytuł pracy:

………………………………………………………………………………………

termin nagrywania:

………………………………………………………………………………………

miejsca nagrywania:

………………………………………………………………………………………

długość trwania filmu:

………………………………………………………………………………………

bibliografia (źródła informacji pomocne przy tworzeniu filmu):

………………………………………………………………………………………

* należy uzupełnić wszystkie podpunkty formularza



Załącznik 2

..…………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

……………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/prawnego

opiekuna uczestnika konkursu)

Oświadczenie

Działając w imieniu

……………………………...……………………………………………....…………………..,
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej oraz wizerunku uczestnika

w Internecie i w wybranych przez Organizatora konkursu mediach, a także na publiczne
prezentowanie wizerunku i pracy konkursowej uczestnika na uroczystej gali rozdania nagród
laureatom konkursu,

2) zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem samodzielnej działalności twórczej uczestnika,
przysługuje mu do ww. pracy ogół autorskich praw majątkowych i osobistych,

3) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik nieodpłatnie,
bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe
do tej pracy na następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83):

a) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej
publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie,
a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką
i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych, wykonywania
przeróbek i adaptacji utworu,

c) w zakresie przechowywania i przekazywania pracy konkursowej, w tym
w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń,
przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu;

4) autor filmu uzyskał zgodę każdej z osób występujących w nagraniu na publikację ich
wizerunku;

5) opiekunowie prawni oraz autor filmu zapoznali się z Klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych zamieszczoną na stronie organizatora.

………………………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)


