EkoFilm
Konkurs filmowy o tematyce ekologicznej
organizowany przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

Regulamin Konkursu

Cele
• Upowszechnianie idei selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.
• Promowanie postaw prośrodowiskowych.
• Kształtowanie wrażliwości i umiejętności postrzegania rzeczywistości poprzez film.
Organizator
Rekopol Organizacja Odzysku S.A.
Przedmiot
Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie w formie filmu tematyki związanej z selektywną
zbiórką odpadów.
Terminarz
- Ogłoszenie Konkursu na stronach internetowych Rekopolu i Partnerów 27.11. 2008.
- Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie i nadesłanie drogą pocztową bądź
pośrednictwem strony internetowej prac konkursowych do 28.02.2009.
- Ogłoszenie wyników – 17.03.2009.
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Zasady
1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest nakręcenie filmu, którego tematyką są
zagadnienia związane z selektywną zbiórką odpadów.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez:
PRZESŁANIE:
− pracy konkursowej;
− karty zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie (zał. nr 1);
− zrzeczenia się praw autorskich do filmu na rzecz Rekopolu i informacji o
posiadaniu praw autorskich do muzyki wykorzystanej w filmie (zał. nr 2)
na adres:
Rekopol Organizacja Odzysku S.A.
ul. Pory 59
02 – 757 Warszawa
z dopiskiem EkoFilm
LUB ZAREJESTROWANIE SIĘ I PRZESŁANIE pracy konkursowej za pośrednictwem
strony internetowej www.rekopol.pl/konkurs.
4. Karta zgłoszenia i zrzeczenie się praw autorskich stanowią załącznik do niniejszego
regulaminu.
5. Maksymalna długość filmu zgłoszonego do konkursu nie może przekraczać 3 minut.
6. Dopuszczalne formaty filmu to MPeg4 (Divx, Xvid), AVI (Divx, Xvid) lub DVD.
Rozdzielczość i wielkość filmu jest dowolna.
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7. Film przesłany za pośrednictwem strony konkursowej powinien spełniać następujące
parametry:
− maksymalna wielkość to 25 mb;
− Format : MPEG4 (Divx, Xvid), AVI (Divx, Xvid);
− Rozmiar : 640x400 pixeli ;
− Audio format: MP3;
− Ilość klatek na sekundę: 25.
8. Uczestnik konkursu przesyłający film za pośrednictwem sieci internetowej powinien
zachować w prywatnym posiadaniu wersję o oryginalnej rozdzielczości, którą będzie
zobowiązany dostarczyć do Organizatora Konkursu wraz z pisemną wersją załącznika
nr 2 do regulaminu dotyczącego zrzeczenia się praw autorskich do filmu w przypadku
wygranej.
Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest otwarte – Uczestnikiem może zostać każda
zainteresowana osoba.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Rekopol Organizacja Odzysku S.A.
3. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu jeden film.
4. Informacja o rozstrzygnięciu i wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie
dotyczacej Konkursu (www.rekopol.pl/konkurs) w dniu 17.03.2009.
5. Wszyscy zgłaszający uczestnictwo w Konkursie zobowiązują się przestrzegać Regulaminu
Konkursu.
Ocena
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową.
W skład Komisji Konkursowej wejdą:
- przedstawiciele Rekopol Organizacja Odzysku S.A.;
- przedstawiciele branży filmowej;
- przedstawiciele organizacji pozarządowych angażujacych się w ochronę środowiska.
2. Komisja Konkursowa jest zobowiązana do zapoznania się z wszystkimi pracami
konkursowymi oraz do ich oceny.
3. Prace konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- związek z tematem;
- przekaz;
- wrażenie artystyczne;
- kreatywność twórcy.
4. Komisja Konkursowa przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
5. Prace konkursowe mogą zostać umieszczone przez organziatora na społecznym serwisie
internetowym youtube, bądź innych.
Nagrody
1. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe w postaci bonów (do
zrealizowania w sklepie internetowym ze sprzętem elektronicznym, AGD i RTV) o
wartości:
I miejsce
5 000 PLN
II miejsce
3 000 PLN
III miejsce
2 000 PLN
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2. Komisja Konkursowa może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród.
Postanowienia końcowe
1. Niewypełnienie lub złamanie przez Uczestnika któregokolwiek z wymogów niniejszego
Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia z udziału w Konkursie.
Decyzję o wykluczeniu podejmuje Komisja Konkursowa.
2. Odpowiedzi na pytania związane z Konkursem udziela pracownik Rekopol Organizacja
Odzysku S.A. Monika Kulikowska: telefon (22) 436 78 30 wew. 125,
e-mail:
ekofilm@rekopol.pl
3. W kwestiach spornych nie objętych postanowieniami Regulaminu głos decydujący należy
do Komisji Konkursowej.
4. Informacje o przebiegu Konkursu będą publikowane na stronie internetowej poświęconej
konkursowi www.rekopol.pl/konkurs oraz stronie głównej Rekopol Organizacja Odzysku
S.A. (www.rekopol.pl )
5. Organizatorzy zezwalają na powielanie oraz dystrybucję Regulaminu Konkursu
w celu jego promocji i umożliwienia innym zgłoszenia uczestnictwa.
Załączniki
1. Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1).
2. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich do filmu na rzecz Rekopolu i informacji o
posiadaniu praw autorskich do muzyki wykorzystanej w filmie (zał. nr 2).
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