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 DDM 9000® 

Regulamin konkursu 

„segregacja.avi”  

§ 1 

1. Organizatorem konkursu dla szkół gimnazjalnych w Rybniku jest Gimnazjum nr 1 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku i Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta Rybnika. 

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie, przebieg i tematykę konkursu, 

sposób informowania o konkursie oraz zasady przyznawania nagród.  

3. Niniejszy regulamin dostępny jest w Gimnazjum nr 1 w Rybniku przy ul. Cmentarnej 1 

i w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Zamkowej 5 oraz na stronach 

www.g1.miastorybnik.pl  i www.edukacja.rybnik.eu w zakładce Ekologia. 

§ 2 

1. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży idei segregacji śmieci jako 

świadomego postępowania proekologicznego. 

2. W wyniku przeprowadzonego konkursu młodzież zyska wiedzę na temat segregacji 

śmieci, zapozna się z systemem oznakowania śmietników w Rybniku i przygotuje się do 

obowiązkowej segregacji śmieci w Rybniku, która zostanie wprowadzona w lipcu 2013 r. 

§ 3 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie i uczennice szkół gimnazjalnych w Rybniku.  

2. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.  

3. Organizator konkursu powoła jury. 

§ 4 

Zasady konkursu 

1. Konkurs polega na nakręceniu telefonem komórkowym filmu na temat segregacji śmieci.  

Film powinien spełniać wymogi formalne i merytoryczne: 

- film powinien być zapisany do formatu avi, mpeg4 lub wmv 

- film może trwać nie dłużej niż 4 minuty 

- do 7 grydnia 2012 film został przesłany mailem na adres: gim1ryb1@wp.pl lub 

dostarczony do Gimnazjum nr 1 w Rybniku do sekretariatu szkoły na płycie CD – 

opisanej imieniem, nazwiskiem i szkołą, do której uczęszcza dany uczestnik konkursu. 

http://www.g1.miastorybnik.pl/
http://www.edukacja.rybnik.eu/
mailto:gim1ryb1@wp.pl
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- film promuje działania proekologiczne – przede wszystkim segregację śmieci 

- film nie propaguje przemocy i treści dyskryminujących 

- film nie jest wulgarny 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu na stronach internetowych wymienionych 

w § 1. 

3. Kryteria oceny filmu: 

 Zawartość merytoryczna 

 Forma przekazania – walory artystyczne 

 Spójność przekazu 

4. Filmy zostaną także udostępnione na Facebooku rybnickiej edukacji, gdzie będzie można 

zagłosować na ulubiony film publiczności. Liczba „like’ów” będzie decydowała 

o wygranej.  

§ 5 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.  

2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane na stronie organizatora.  

3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za przestrzeganie jego 

postanowień.  

4. Roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im 

wręczone, nie będą uznawane.  

 

 

 

 


