REGULAMIN
„Perspektywy BOP 2016”
Konkurs filmowy o tworzywach sztucznych

Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Ignacego
Łukasiewicza 39, 09-400 Płock, KRS 0000143578, kapitał zakładowy 907 398 000,00 PLN.
2. Fundacja Inkubator Innowacji pełni rolę wykonawcy konkursu.

Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Płockiego.
2. W konkursie mogą wziąć udział jedynie uczniowie szkół, które przystąpią do realizacji projektu.
3. Uczniowie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą szkół.
4. Uczniowie pracują w grupach (od 2 do 15 osób) tzw. zespołach autorskich, które wspólnie tworzą
scenariusz konkursowy.
5. Szkoły, które przejdą do drugiego etapu konkursu (realizacji 3 filmów), muszą zapewnić pełen zespół
aktorski składający się z uczniów danej szkoły (około 15 osób w zależności od zgłoszonego
scenariusza) oraz reprezentację podczas wydarzenia finalizującego konkurs.
6. Członkowie grupy autorskiej i grupy aktorskiej realizującej jeden scenariusz konkursowy muszą być
uczniami tej samej szkoły. Te same osoby mogą należeć jednocześnie do grupy autorskiej
(przygotowującej pomysł na scenariusz) oraz grupy aktorskiej (biorącej udział w realizacji 3 filmów
na podstawie zwycięskich scenariuszy).

Tematyka konkursu
Zastosowanie i rola tworzyw sztucznych w życiu codziennym.
Przedmiot i cel konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie tzw. „pracy konkursowej” polegającej na opracowaniu
pomysłu na scenariusz krótkometrażowego, trzyminutowego filmu edukacyjnego na temat
wykorzystania tworzyw sztucznych w życiu codziennym.
2. Praca konkursowa powinna mieć pozytywny przekaz i zawierać humorystyczne akcenty.
3. Celem konkursu jest:


Promocja proekologicznych postaw oraz edukacja na temat roli tworzyw sztucznych,
w tym poliolefin i ich różnorodnych korzyści dla środowiska i ludzi.
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Edukacja młodzieży w zakresie produkcji filmowej.



Rozwój kreatywności młodzieży.



Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.



Wspieranie młodych talentów.

Czas trwania konkursu
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
Etap I: październik 2016 – styczeń 2017
1. Do 28 października 2016 r: formalne (pisemne/ drukowane) zgłoszenie szkół do udziału
w konkursie na adres:
Fundacja Inkubator Innowacji
ul. Miedziana 11, lok. 4
00-853 Warszawa
z dopiskiem: Perspektywy BOP 2016
Oficjalny formularz zgłoszenia jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. W konkursie biorą
udział tylko te szkoły, które do 28 października 2016 roku zgłoszą udział w konkursie poprzez
dostarczenie listem poleconym lub przesyłką kurierską wypełnionego formularza zgłoszenia –
decyduje data stempla pocztowego lub dostawy kurierskiej.
2. W dniu 9 listopada 2016 r.: szkolenie z wiedzy o tworzywach sztucznych dla uczniów i nauczycieli
ze szkół, które do 28 października 2016 r. formalnie zadeklarują udział w konkursie. Szkolenie
odbędzie się w budynku III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii
Dąbrowskiej przy ul. Łukasiewicza 11 w Płocku. Aktualne informacje o szkoleniu będą dostępne na
stronie

organizatora

oraz

wykonawcy

konkursu:

www.basellorlen.pl

oraz

www.inkubatorinnowacji.org. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 15 uczniów i dwóch
nauczycieli z każdej szkoły.
3. Do 09 grudnia 2016 r.: przesyłanie prac konkursowych w formie elektronicznej przez szkoły na
adres: perspektywyBOP@ii.org.pl wraz z załącznikiem nr 2. Prace konkursowe złożone po tym
terminie nie będą przyjmowane. Integralnym i nieodłącznym załącznikiem do prac konkursowych jest
czytelnie wypełniony załącznik nr 2.
4. Do 14 stycznia 2017 r.: ocena prac konkursowych przez Komisję Konkursową i wyłonienie
10 finałowych prac konkursowych oraz trzech zwycięskich prac konkursowych. Na podstawie trzech
zwycięskich prac konkursowych powstaną trzy filmy. Wyniki I etapu konkursu zostaną opublikowane
na

stronach

internetowych

organizatora

oraz

wykonawcy:

www.basellorlen.pl

oraz www.inkubatorinnowacji.org
5. Do 20 stycznia 2017 r.: dostarczenie organizatorom załącznika nr 3 przez szkoły, których uczniowie
wezmą udział w maratonie filmowym w dniach 26-27 stycznia. Załącznik nr 3 powinien być
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podpisany przez rodzica lub uprawnionego opiekuna prawnego każdego ucznia, który weźmie udział
w maratonie filmowym.

Etap II: styczeń 2017 – kwiecień 2017
1. 26 – 27 stycznia 2017 r. (od godz. 12:00 w czwartek do godz. 12:00 w piątek).: realizacja trzech
filmów w trzech lokalizacjach w oparciu o trzy zwycięskie prace konkursowe podczas 24-godzinnego
maratonu.
2. Do 05 lutego 2017 r.: zamieszczenie trzech filmów na kanale You Tube (www.youtube.pl).
3. 05 lutego – 03 kwietnia 2017 r.: promocja trzech filmów zrealizowanych na podstawie trzech
zwycięskich prac konkursowych w Internecie na kanale You Tube i przeprowadzenie głosowania
na najlepszy film. Głosowanie odbywa się poprzez odtworzenia każdego z filmów przez Internautów.
Zwycięży ten film, który zdobędzie największą liczbę odsłon/ odtworzeń.
4. Między 04 a 07 kwietnia 2017 r.: uroczysta gala finałowa konkursu połączona z projekcją trzech
filmów i wręczaniem nagród. Dokładna data oraz miejsce wydarzenia zostaną podane na stronie
organizatora oraz wykonawcy konkursu: www.basellorlen.pl oraz www.inkubatorinnowacji.org
na jeden miesiąc przed tym wydarzeniem. Tydzień przed uroczystością wymagane jest dostarczenie
organizatorom załącznika nr 3 przez szkoły, których uczniowie wezmą udział w gali. Załącznik nr 3
powinien być podpisany przez rodzica lub uprawnionego opiekuna prawnego każdego ucznia, który
weźmie udział w gali finałowej. Uczniowie, którzy uczestniczyli w maratonie filmowym nie muszą
ponownie dostarczać Załącznika nr 3.
Szczegółowe zasady konkursu
1. Każda szkoła biorąca udział w konkursie, zgłasza do konkursu tylko jedną pracę konkursową.
2. Pomysł na scenariusz filmowy musi zawierać treści edukacyjne na temat użyteczności
i zastosowania tworzyw sztucznych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych w życiu codziennym. Praca
konkursowa musi być przedstawiona w formie tekstu opisującego pomysł na scenariusz filmowy,
który może liczyć do 3 500 znaków ze spacjami.
3. Pomysł na scenariusz filmowy może uwzględniać różne formy filmowe takie jak np. teledysk,
dokument, film z wątkiem przygodowym, przyrodniczym, obyczajowym, komediowym itp.
4. Konkurs nie obejmuje pomysłów na filmy rysunkowe i animowane.
5. Akcja filmu musi toczyć się w Płocku lub powiecie płockim.
6. Realizacja filmów odbywać się będzie na terenie szkół, których reprezentanci są autorami trzech
zwycięskich prac lub w ogólnodostępnych miejscach na terenie Płocka lub powiatu płockiego.
Wyklucza się realizację filmów w miejscach, gdzie wstęp lub filmowanie są możliwe tylko na
podstawie specjalnych zezwoleń.
7. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich oraz zawierać treści obraźliwych.
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8. Do konkursu nie dopuszcza się prac naruszających dobra osobiste i prawa autorskie innych
podmiotów.
9. Praca konkursowa musi mieć charakter autorski. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne
ze złożeniem oświadczenia, że praca nie jest plagiatem.
10. Prace konkursowe oraz inne dokumenty złożone w ramach zgłoszenia do udziału w konkursie
nie będą odsyłane.
11. Trzy filmy, które powstaną na podstawie trzech zwycięskich prac, będą realizowane przez
profesjonalne ekipy filmowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. W każdym z filmów
wystąpi jeden polski aktor.
12. W celach organizacyjnych i informacyjnych organizator i wykonawca konkursu będą publikowali
informacje o konkursie na stronie www.basellorlen.pl oraz www.inkubatorinnowacji.org.
13. Szkoły mają prawo do zamieszczenia informacji oraz innych materiałów promocyjnych na temat
konkursu na własnych stronach internetowych i profilach społecznościowych.

Ocena prac konkursowych
1. Komisja Konkursowa spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych wyłoni 10 najlepszych.
Następnie spośród 10 prac finałowych zostaną wybrane 3 zwycięskie prace, na podstawie których
zrealizowane będą trzy filmy.
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.,
Fundacji Inkubator Innowacji oraz ekspertów zewnętrznych.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwołania.
4. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w skali 0-9 punktów,
gdzie 0 oznacza ocenę najniższą, a 9 – najwyższą. W procesie oceny, będą brane pod uwagę
następujące kategorie:
a) walory edukacyjne filmu,
b) pozytywny przekaz filmu i akcent humorystyczny,
c) ocena możliwości realizacji filmu.
5. O kolejności miejsc zadecyduje suma punktów.

Nagrody
1. 10 szkół, które zgłoszą najlepsze prace konkursowe, otrzyma nagrody w postaci kamer Go Pro.
2. Szkoły, których reprezentanci zgłoszą trzy najlepsze prace konkursowe, wezmą udział w realizacji
filmów. Filmy te będą promowane w Internecie.
3. Szkoła, do której uczęszczają autorzy pracy konkursowej, na podstawie której powstał najbardziej
popularny film (ten, który będzie miał największą liczbę odsłon w Internecie na kanale You Tube),
zdobędzie rzeczową nagrodę specjalną.
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4. Członkowie wszystkich 10 zespołów autorskich otrzymają dyplomy.
5. Członkowie trzech zwycięskich zespołów autorskich, których prace konkursowe będą sfilmowane,
otrzymają pamiątkowe statuetki.
6. Wszystkie nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali w kwietniu 2017 r.
7. Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas gali finałowej:
a. po około 15 reprezentantów ze szkół, które zgłosiły siedem niesfilmowanych najlepszych
prac konkursowych
b. po około 30 reprezentantów ze szkół, które zgłosiły jedną z trzech najlepszych prac
konkursowych, na podstawie których nakręcono filmy.

Opiekun uczestnika/zespołu uczestników
1. Każdy uczestnik konkursu poniżej 18 roku życia musi mieć pełnoletniego opiekuna. Organizator
wymaga jednego opiekuna na grupę do 15 osób poniżej 18 lat. Opiekunem uczestników konkursu
może być nauczyciel lub osoba upoważniona przez rodziców i szkołę.
2. W przypadku małoletnich uczestników konkursu, opiekunowie są zobowiązani do uczestniczenia
w 24-godzinnym maratonie filmowym, w czasie którego powstaną trzy filmy na podstawie
zwycięskich prac konkursowych.
3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas realizacji zdjęć spoczywa na opiekunach
wyznaczonych przez szkoły i rodziców.

Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w niniejszym
regulaminie.
3. Koszty przygotowania scenariusza oraz dojazdów na wydarzenia związane z konkursem, pokrywają
uczestnicy konkursu.
4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne
publikowanie scenariusza lub jego fragmentów do celów dydaktycznych lub promocyjnych.
5. Uczestnicy

konkursu

wyrażają

zgodę

na

przekazanie

autorskich

praw

majątkowych

do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie wykorzystania scenariusza i dalszego rozporządzania
nim na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i terytorialnie
wykorzystanie ich pomysłów przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
7. W uzasadnionych przypadkach Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Fundacja Inkubator Innowacji
zastrzega sobie prawo ingerowania w prace konkursowe oraz wykorzystania tylko ich fragmentów.
8. Zrealizowane filmy stają się własnością Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

5

9. Szkoła zapewnia opiekę uczniom biorącym udział w konkursie, w tym podczas realizacji zdjęć do
filmu. Szkoła również bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich uczniów podczas
wydarzeń związanych z konkursem, w tym podczas realizacji zdjęć do filmów.
10. Podczas trwania konkursu, na wszystkich spotkaniach Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i Fundacja
Inkubator Innowacji będą wykonywać zdjęcia statyczne i filmowe w celach dokumentacyjno marketingowych. Ponadto, Organizator zaprosi do udziału w tych spotkaniach przedstawicieli
mediów lokalnych, którzy będą mogli utrwalać przebieg konferencji, zarówno w formie zdjęć, jak i
filmu. Osoby decydujące się na udział w konkursie, tym samym wyrażają zgodę na rejestrację ich
wizerunku i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U.
z 2014, poz. 1182), zgodnie ze złożonymi oświadczeniami. Wyselekcjonowany przez Organizatora
materiał zdjęciowy pojawi się na stronie internetowej Organizatora www.basellorlen.pl oraz
wykonawcy konkursu Fundacji Inkubator Innowacji www.inkubatorinnowacji.org, a także na stronach
partnerów medialnych.
11. Organizator konkursu zastrzega prawo niedopuszczenia do udziału w konkursie prac konkursowych,
w przypadku których zgłaszający nie dopełnili w całości warunków niniejszego regulaminu.
12. Organizator dopuszcza zmiany terminów dla poszczególnych etapów/części konkursu.
13. Regulamin jest dokumentem określającym zasady konkursu. W przypadku wątpliwości dotyczących
poszczególnych zapisów, wykonawca konkursu udziela w tym zakresie informacji telefonicznych i/lub
e-mailowych: tel.: 22 654 64 35 lub tel. kom.: 503 012 957:, e-mail: perspektywyBOP@ii.org.pl
14. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu i zobowiązuje się poinformować o tym
uczestników konkursu drogą e-mailową i/lub telefoniczną w ciągu trzech dni roboczych od
wprowadzenia zmiany.
Załączniki:
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Nr 1 - Formularz zgłoszenia



Nr 2 - Lista uczestników konkursu „Perspektywy BOP 2016”1



Nr 3 - Oświadczenie Opiekunów prawnych

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA
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Załącznik nr 1: Formularz zgłoszenia2

………………………………………
pieczęć placówki szkolnej

………………………………………
miejscowość i data

Niniejszym zgłaszamy udział ………………………………………………………………………
nazwa placówki szkolnej
…………………………………………………………………………………………………………
w konkursie organizowanym przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i realizowanym przez Fundację
Inkubator Innowacji (wykonawca) pod nazwą „Perspektywy BOP 2016”. Tym samym oświadczamy,
iż zapoznaliśmy się z Regulaminem konkursu i akceptujemy jego zasady.
Koordynatorem pedagogicznym tego konkursu w naszej placówce jest (imię i nazwisko nauczyciela):
………………………………………………………………………………………………………………
Kontakt telefoniczny i e-mailowy, które mają służyć przekazywaniu informacji nt. spraw związanych
z konkursem, w tym terminów i lokalizacji poszczególnych etapów konkursu:
………………………………………………………………………………………………………………..
W ramach realizowanego projektu „Perspektywy BOP 2016”, zobowiązujemy się do:




Przeprowadzenia lekcji tematycznych dotyczących zastosowania tworzyw sztucznych
z wykorzystaniem skryptu przygotowanego przez organizatora konkursu (dla wybranych klas).
Przesłania jednego scenariusza konkursowego do 09 grudnia 2016 r.
Dodatkowo w przypadku wyboru scenariusza przez Komisję Konkursową i przekazaniu scenariusza
do realizacji szkoła zobowiązuje się do:
o Udostepnienia szkoły na przeprowadzenie 24-godzinnego maratonu, w czasie którego będą
realizowane zdjęcia do filmu,
o Delegowania minimum 15 uczniów (zespołu aktorskiego) do realizacji filmu na podstawie
zwycięskiego scenariusza,
o Zapewnienia opieki nad uczniami oraz zgody opiekunów prawnych podczas maratonu,
o Delegowaniu minimum 15 uczniów na uroczystą galę, podczas której zostaną wręczone
nagrody.

………………………………………………..
Pieczęć i podpis dyrektora placówki szkolnej

2
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Załącznik nr 2 : Lista uczestników konkursu „Perspektywy BOP 2016”3

………………………………………
pieczęć placówki szkolnej

………………………………………
miejscowość i data

W związku ze zgłoszeniem udziału ………………………………………………………………………
nazwa placówki szkolnej
…………………………………………………………………………………………………………
w konkursie organizowanym przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i realizowanym przez Fundację
Inkubator Innowacji (wykonawca) pod nazwą „Perspektywy BOP 2016”, do udziału w konkursie delegujemy
następujące osoby (imię i nazwisko ucznia):
1. ……………………………………………………………………........................................
2. …………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………………………………………..
8. …………………………………………………………………………………………………..
9. …………………………………………………………………………………………………..
10. …………………………………………………………………………………………………..
11. …………………………………………………………………………………………………..
12. …………………………………………………………………………………………………..
13. …………………………………………………………………………………………………..
14. …………………………………………………………………………………………………..
15. …………………………………………………………………………………………………..

3
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Załącznik nr 3: Oświadczenie Opiekunów prawnych4

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko ucznia

przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (organizatora konkursu „Perspektywy BOP 2016) oraz Fundację
Inkubator Innowacji (wykonawcę konkursu Perspektywy BOP 2016) w związku udziałem mojego dziecka w
konkursie ”Perspektywy BOP 2016” i utrwalania jego wizerunku przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
oraz Fundację Inkubator Innowacji, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na stronie
internetowej oraz w wydawanym newsletterze.
Jednocześnie Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Fundacja Inkubator Innowacji informują,
że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do danych dziecka oraz uzupełnienia, uaktualnienia
czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe. Jednocześnie
informujemy, że administratorzy danych osobowych Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Fundacja
Inkubator Innowacji dołożą wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z
obowiązującym prawem.

…………………………………………………………………………………………………………
data, czytelny podpis Opiekuna prawnego

………………………………………………..
pieczęć i podpis dyrektora placówki szkolnej

4
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