
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO 
„Spacer Ozobota po…”

I. ORGANIZATOR

 EduSense Sp. .z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3, NIP 9462657265 
REGON: 363648719 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000599279. 

II. CELE KONKURSU
- Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników, 
- Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej, 
- Wyrabianie poczucia estetyki, 
- Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki i robotyki 
- Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik    

plastycznych, 
- Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody na terenie Gminy, 
- Popularyzowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w Gminie, 
- Prezentacja i upowszechnianie twórczych osiągnięć filmowych, 

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
mieszczących się na terytorium Polski. Konkurs trwa od 12.05.2017 r. do 15.06.2017 r. 
Zgłoszone do Konkursu filmy mają ukazywać nagranie wcześniej przygotowanej maty/ 
makiety dla robotów Ozobot. Przy budowie i filmowaniu makiety uczestnicy konkursu 
powinni skupić się na pokazaniu walorów turystycznych, przyrodniczych, kulturowych 
oraz zabytków gminy lub miasta w której położona jest placówka zgłaszająca .Twórcy 
filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. reportaż, dokument, 
opowieść fabularyzowaną, prezentację itp.).Autorem filmu może być jedna lub więcej 
osób. Maksymalny dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego do 5 minut. 

Prace konkursowe będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: 

1. Film bez Ozobotów 

2. Film z Ozobotami. 
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IV. ZGŁOSZENIA

Aby zgłosić wybrany film do Konkursu należy opublikować post z filmem na 
Facebookowej grupie „Klub Ozokoderów” (www.klubozokoderow.pl) najpóźniej do dnia 
15 czerwca 2017 roku.  
Post powinien zawierać opis #KonkursKlubOzokoderów oraz nazwę Placówki 
Oświatowej oraz nazwę miaejscowości. 
Film może zostać opublikowany na YouTube lub innym zewnętrznym portalu, a sam link 
do opublikowanego filmu wklejony na grupie „Klub Ozokoderów” z dopiskiem  
#KonkursKlubOzokoderów i nazwą placówki oraz miejscowości.  
Publikacja linku na grupie jest równoznaczna z akceptacją powyższego regulaminu. 

V. PRAWA AUTORSKIE 

Zgłaszając film, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i 
osobiste do nadesłanego filmu. 
Twórcy zgadzają się na publikowanie i odtwarzanie filmu przez organizatorów 

Konkursu na wszelkich polach eksploatacji. 
Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania 

zrealizowanych przez nich filmów na wszelkich polach eksploatacji. 

VI.  KOMISJA KONKURSOWA 

1. Prace, spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane przez 
Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.  

2. Komisja Konkursowa przyzna jedną Nagrodę Główną w kategorii „film z 
Ozobotem” i jedną nagrodę Główną w kategorii „film bez Ozobota” oraz 
dwa wyróżnienia 

3. Za każdy nagrodzony film przewidziano nagrody rzeczowe:  
 2 x nagroda główna: zestaw 4 ozobotów 
 2 x nagroda za wyróżnienie 1 ozobot 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i przyznania 2 równorzędnych nagród 

głównych oraz wyróżnień w tylko jednej z kategorii, jeżeli filmy nadesłane w 
drugiej kategorii nie spotkają się z pozytywną oceną Komisji Konkursowej. 

4. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Konkursu” oraz sposób podziału nagród 
należy do Komisji Konkursowej.
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http://www.klubozokoderow.pl


VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Ogłoszenie wyników nastąpi na grupie Facebookowej „Klub Ozokoderów” oraz 
stronie Organizatora w terminie 2 tygodni od zakończenia konkursu 

2. O wynikach Konkursu, terminie i sposobie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną 
powiadomieni w prywatnych wiadomościach na Facebooku 

VIII. UWAGI KOŃCOWE  

Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z konkursu.  
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez 
podania przyczyn.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia  

�


