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    ZATWIERDZAM

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ ŚREDNICH Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA 
LUBELSKIEGO NA PRZYGOTOWANIE PLAKATU ORAZ FILMU PROMUJĄCEGO 

KAMPANIĘ „STOP POŻAROM LASÓW”
2021 ROK

1. Organizatorem konkursu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 
w Lublinie.

2. Konkurs rozpoczyna się 8 września 2021 r. i trwa do 8 października 2021 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Stop pożarom lasów”.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w II kategoriach: 

- kategoria I: przygotowanie plakatu promującego akcję,
- kategoria II: przygotowanie filmu edukacyjno-promocyjnego.

5. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich z terenu województwa lubelskiego.

Cel konkursu
1. Zwrócenie uwagi na problematykę zapobiegania pożarom lasów oraz podniesienie 

świadomości mieszkańców województwa lubelskiego na temat wartości przyrodniczej 
obszarów leśnych.

2. Popularyzowanie wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
3. Rozwój umiejętności i pracy grupowej wśród młodzieży.

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Prace konkursowe należy złożyć do sekretariatu Komendy Miejskiej / Powiatowej PSP 

z terenu woj. lubelskiego do dnia 8 października 2021 roku. O miejscu złożenia pracy 
(konkretna jednostka miejska / powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) decyduje miejsce 
lokalizacji placówki szkolnej. Adresy poszczególnych Komend Miejskich / Powiatowych 
PSP woj. lubelskiego dostępne są na stronie internetowej organizatora konkursu 
(www.straz.lublin.pl)  w zakładce „Jednostki”.

2. Zadaniem uczniów szkół średnich woj. lubelskiego będzie zapoznanie się z problematyką 
oraz zagrożeniami związanymi z pożarami lasów i przygotowanie pracy konkursowej 
w wybranej kategorii.

3. W ramach I kategorii konkursowej należy przygotować plakat promujący akcję 
„Stop pożarom lasów”:
a) prace powinny być przygotowane w formacie A3. Plakat należy wykonać „techniką 
płaską”. Dopuszczalne jest przygotowanie plakatu w formie fotografii, grafiki 
komputerowej, szkicu, rysunku, obrazu, innej formy plastycznej lub z wykorzystaniem kilku 



ze wskazanych technik. Prace powinny dawać możliwość wykonania skanu. Niedozwolone 
jest zatem używanie „technik wypukłych” jak np. wyklejanie bibułą, przyklejanie 
przedmiotów, używanie plasteliny, zapałek czy też innych elementów wypukłych.
b) dopuszczalne jest wyłącznie przygotowanie pracy indywidualnej. 

4. W ramach II kategorii konkursowej należy przygotować film edukacyjno-promocyjny
pt. „Stop pożarom lasów”:
a) film powinien mieć długość od 1 min. do 5 min., dopuszczalny format pliku to: MP4, 
MKV, AVI, MPG, rozdzielczość minimalna to 1280×720 (720p), podczas przygotowania 
filmu zabrania się wszelkich czynności zagrażających środowisku naturalnemu, film należy 
przekazać na nośniku CD/DVD,
b) wymagane jest przygotowanie filmu jako pracy klasowej.

5. Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 uczestnicy zobligowani są w trakcie 
przygotowania i realizacji pracy konkursowej do przestrzegania (aktualnych) krajowych 
bądź lokalnych zaleceń/obostrzeń/reżimów sanitarnych wprowadzonych przez właściwe 
organy władzy publicznej.

6. Dopuszczalny jest udział tych samych uczniów w obydwu kategoriach konkursowych. 
Każdy uczeń może złożyć tylko jedną pracę w danej kategorii.

7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi uczniów, wcześniej 
niepublikowanymi i nie mogą naruszać praw osób trzecich. Nadesłanie pracy jest 
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia co do powyższych faktów.

8. Każda praca w kategorii I powinna być opatrzona danymi wykonawców pracy: imię
i nazwisko, powiat, gmina, klasa i nazwa szkoły. Na pracy konkursowej wymagana jest 
również pieczęć szkoły.

9. Każda praca w kategorii II powinna być opatrzona danymi wykonawców pracy
oraz opiekuna klasy: imiona i nazwiska, powiat, gmina, klasa i nazwa szkoły. 

10. Udział w Konkursie w obydwu kategoriach jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem 
autorskich praw majątkowych na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: 
druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie i formacie, używania 
i publikacji filmu oraz wersji elektronicznych prac plastycznych w Internecie, mediach 
oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki 
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie 
do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu 
popularyzacji problematyki Konkursu, prezentowania na ekspozycjach wielkoformatowych 
oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 

11. Niepełnoletni uczestnicy konkursu mają obowiązek dołączyć pisemne oświadczenie 
rodziców (załącznik nr 2 dla kategorii I lub załącznik nr 5 dla kategorii II) o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych (Rozporządzenie 
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 (ogólne 



rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie 
wizerunku na podst. art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W przypadku, gdy w filmie edukacyjno-promocyjnym kategorii konkursowej II, zostanie 
upubliczniony wizerunek dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców.

12. Uczniowie pełnoletni udzielają zgody wskazanej w punkcie 11 w podpisanym przez siebie 
oświadczeniu (załącznik nr 3 dla kategorii I lub załącznik nr 6 dla kategorii II).

13. Nauczyciel/opiekun klasy biorącej udział w konkursie w ramach kategorii II dołącza 
pisemne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 7 do regulaminu.

14. Prace konkursowe w kategorii II nie mogą prezentować wizerunku osób trzecich, 
niebędących uczestnikami konkursu. W przypadku roszczeń wynikłych z wykorzystania 
w filmie wizerunku osób trzecich bez uzyskania zgody Organizator zastrzega, że będzie 
dochodził od autorów filmu roszczeń regresowych, na co Ci wyrażają bezwarunkową zgodę.

15. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 
egzemplarzy prac. 

16. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków Konkursu oznaczać 
będzie niezakwalifikowanie pracy do Konkursu lub utratę prawa do nagrody.

17. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

Wyniki konkursu i nagrody
Etap I

1. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka i oryginalność, spójność.
2. W każdej Komendzie Miejskiej / Powiatowej PSP woj. lubelskiego powołane zostanie

3 osobowe jury, które wyłoni jedną najlepszą pracę w obydwu kategoriach w danym 
powiecie (etap I). 

3. Każda Komenda Miejska / Powiatowa PSP woj. lubelskiego do 15 października 2021 r. 
przekaże zwycięskie prace do KW PSP w Lublinie w celu dokonania oceny drugiego etapu 
(wojewódzkiego).

4. Nagrodą etapu I (powiatowego) jest:
a) w kategorii I:
 zakwalifikowanie pracy do wojewódzkiego etapu konkursu,
 nagroda w postaci gadżetów strażackich i innych.
b) w kategorii II:
 zakwalifikowanie pracy do wojewódzkiego etapu konkursu,
 nagroda w postaci rzutnika multimedialnego dla klasy.

5. Rozstrzygnięcie konkursu w etapie I nastąpi maksymalnie do 15 października 2021 r. 
Wyniki konkursu (etap I) zostaną ogłoszone na stronach internetowych KW PSP w Lublinie
oraz KM / KP PSP woj. lubelskiego lub portalach społecznościowych - profilach KM / KP 
PSP woj. lubelskiego oraz KW PSP w Lublinie.



6. Nagrody zostaną ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

7. Wręczenie nagród odbędzie się w poszczególnych Komendach Miejskich / Powiatowych 
PSP woj. lubelskiego. Dopuszczalne jest również wręczenie nagród w formie zdalnej
poprzez wysyłkę kurierską za potwierdzeniem odbioru.

Etap II
1. Organizator konkursu - Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie powoła 4 osobowe jury, 

które wyłoni spośród zwycięzców I etapu - laureatów konkursu w obydwu kategoriach
(etap II - wojewódzki). 

2. Ogłoszenie wyników II etapu konkursu nastąpi do 22 października 2021 r. za pomocą strony 
internetowej KW PSP w Lublinie oraz portalu społecznościowego facebook - na profilu 
Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

3. Nagrodami głównymi w konkursie na etapie wojewódzkim dla kategorii I jest:
a) Za zajęcie I miejsca:
 laptop,
 wydruk i dystrybucja zwycięskiej pracy w 600 egzemplarzach,
  prezentacja pracy na 10 banerach reklamowych przez okres 1 miesiąca na przystankach 

autobusowych w Lublinie,
  prezentacja pracy na 5 billboardach przez 1 miesiąc na nośnikach znajdujących się

w Lublinie,
b) Za zajęcie II miejsca jest:
– tablet,
c) Za zajęcie III miejsca jest:
– drukarka/urządzenie wielofunkcyjne.

4. Nagrodą główną w konkursie na etapie wojewódzkim dla kategorii II jest:
 bon na wycieczkę klasową o wartości max. 24000 zł do wykorzystania w 2021 r. 

dla zwycięskiej klasy, z zastrzeżeniem, że nie będzie można zamienić go na gotówkę 
oraz że jego wysokość będzie uzależniona od liczby uczestników wycieczki przy czym 
wartość nagrody dla jednego uczestnika nie może przekroczyć 2000 zł. 
Uwaga. W przypadku, gdy nie będzie możliwe zrealizowanie bonu w 2021 roku 
wartość maksymalna zostanie pomniejszona o podatek VAT.

 publikacja i promocja zwycięskiego filmu na stronach internetowych lub portalach 
społecznościowych - profilach KM / KP PSP woj. lubelskiego oraz KW PSP 
w Lublinie.

5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród 
jest ostateczna. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji jury.

6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani na ich równowartość pieniężną.
7. Nagrody zostaną ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie.



8. Wręczenie nagród odbędzie się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Dopuszczalne 
jest również wręczenie nagród w formie zdalnej poprzez wysyłkę kurierską
za potwierdzeniem odbioru.

Postanowienia końcowe
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję swoich danych 

osobowych tj. imię, nazwisko, wizerunek, powiat, szkoła, klasa oraz na publikowanie pracy 
na wszelkich polach eksploatacji. Nauczyciel/opiekun klasy wypełniając oświadczenie 
(załącznik nr 7), zgadza się na ekspozycję swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, 
wizerunek. Placówka oświatowa zatwierdzając pracę (pieczątka szkoły) zgadza się 
na publiczne eksponowanie nazwy szkoły. Dane uczestników wykorzystywane będą 
wyłącznie do celów konkursu, nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

2. Przekazując pracę na konkurs w kategorii II, uczestnicy zgadzają się na nieodpłatną 
publikację swojego wizerunku poprzez publikację zwycięskiego filmu na stronach 
KM / KP PSP woj. lubelskiego oraz KW PSP w Lublinie.

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. Do prac konkursowych 
należy dołączyć niezbędne załączniki (formularze zgłoszeniowe i oświadczenia). Brak 
któregokolwiek z załączników lub jego niewypełnienie/nieprawidłowe wypełnienie może 
powodować wykluczenie pracy z konkursu.

4. Zgłoszone prace konkursowe nie mogą godzić w prawa osób trzecich. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie przez autorów prac konkursowych 
praw osób trzecich.

5. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.straz.lublin.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, prawo zmiany nagród

i terminu rozstrzygnięcia, a nawet odwołania konkursu w przypadku zdarzeń losowych, w 
tym siły wyższej.

7. Nagrodę główną w etapie II dla kategorii II tj. bon na wycieczkę klasową należy 
wykorzystać do 31 grudnia 2021 r. Możliwość wykorzystania bonu na wycieczkę klasową w 
roku 2022 r. jest zależna od Biura Turystycznego będącego wystawcą bonu, jednak może 
wiązać się z koniecznością zmniejszenia wartości bonu o stosowny podatek.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i listy nagród nawet w trakcie 
jego trwania, w sposób nie zmieniający w istotny sposób jego warunków i nie pogarszający 
sytuacji jego uczestników. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stornie 
internetowej KW PSP w Lublinie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 
Organizator w żadnym zakresie nie odpowiada za niezależne od niego sytuacje braku 
możliwości realizacji nagrody.

Regulamin z 27 sierpnia 2021 r.

http://www.straz.lublin.pl/
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