
REGULAMIN 

 konkursu na scenariusz/storyboard filmu dla młodzieży, który będzie poruszał 
problem zmiany klimatu i motywował do działania na rzecz ochrony klimatu. 

  

§1. 

Postanowienia ogólne. 

  

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady Konkursu na         
scenariusz/storyboard filmu dla młodzieży, który będzie poruszał problem zmiany klimatu i           
motywował do działania na rzecz ochrony klimatu (dalej „Konkurs”). 

2. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie scenariusza/storyboardu filmu, który będzie         
wykorzystywany w materiałach edukacyjnych i w mediach społecznościowych Centrum         
Edukacji Obywatelskiej w celu poszerzania wiedzy o zmianie klimatu i motywowaniu do            
działania na rzecz klimatu (dalej “Zwycięski scenariusz”). 

3. Film, który powstanie na podstawie Zwycięskiego scenariusza, powinien odwoływać się           
do przekazów projektu “1Planet4All - Razem dla klimatu”: 

 
- Budujmy budowanie świadomych klimatycznie społeczności, znających skutki i 

konsekwencje zmiany klimatu, 
- Działajmy wspólnie, solidarnie jako odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie, 

znające możliwości indywidualnego i zbiorowego działania, 
- Zmiana klimatu dotyczy wszystkich i dzieje się tu i teraz, 
- Podejmujmy lokalne inicjatywy, poznając swoje możliwości i wpływ na zjawiska 

globalne, 
- Potrzebne nam rzetelne informacje dobrej jakości, aby szerzyć wiedzę  o zmianie 

klimatu i świadomość możliwościach działania. 
- Zamiast straszyć uczmy działać! Jak mówić i uczyć o zmianie klimatu, żeby 

motywować, a nie budzić apatię. 
 
oraz przedstawiać jednej lub kilka z proponowanych tematów: 

- odpowiedzialne rzecznictwo/narracja/dziennikarstwo na rzecz klimatu; etyczna 
narracja i komunikacja zgodna z Kodeksem informowania o krajach globalnego 
Południa. 

- współzależności globalnej Północy i globalnego Południa w kontekście klimatu, 
- Podnoszenie świadomości na temat złożoności zmian klimatycznych (związki 

przyczynowo-skutkowe i możliwe rozwiązania); 
- Wzmacnianie zaangażowania młodych w długoterminowe akcje na rzecz klimatu, 
-  tłumaczenie zjawiska greenwashingu; 



- lokalne zaangażowanie na rzecz klimatu składową globalnych efektów. Powiązanie 
lokalne-globalne; 

- Promocja kultury alternatywnej (dla konsumenckiej) i wartości, czyli poczucia 
solidarności, bezpieczeństwa, rozwoju osobistego, połączenia z naturą;  

- Demonstracja możliwych zrównoważonych opcji stylu życia i sposobów 
zaangażowania, które promuje lokalne rynki, relacje międzyludzkie i wytrwałość 

4. Przez scenariusz w Konkursie rozumie się dokument tekstowy, który zawiera dialogi, opis             
akcji, postaci, miejsc i czasu. Struktura jego podporządkowana jest sformalizowanym          
konwencjom, czyli tzw. formatowi scenariusza.  

5. Przez storyboard w Konkursie rozumie się scenorys, scenopis obrazkowy – seria obrazów             
i szkiców, będących wskazówkami przy filmowaniu dla reżyserów, scenografów, operatorów,          
aktorów i montażystów.  

6. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (dalej         
„Organizator” lub „CEO”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Noakowskiego 10. 

7. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „1Planet4All - Razem dla klimatu!” (dalej             
„Projekt”), który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Program to część           
międzynarodowego programu „1Planet4All”, który ma na celu budowanie klimatycznie         
świadomych społeczności. W Polsce realizowany jest w szkołach podstawowych i          
ponadpodstawowych.  

6. W Konkursie mogą wziąć udział Uczniowie i Uczennice, a także zespoły uczniowskie (do              
5. osób) z VII-VIII klasy szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych pod opieką            
nauczyciela/nauczycielki (dalej „Uczestnicy/Uczestniczki” i „Zespół”). 

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

8. Nagrodą w Konkursie na najlepszy Scenariusz jest realizacja filmu na jego podstawie             
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorzy i autorki Zwycięskiego        
scenariusza/storyboardu (dalej “Laureat/Laureatka”) zostaną włączeni w proces konsultacji        
tworzonego materiału, wymienieni jako twórcy/twórczynie oraz otrzymają certyfikaty i         
podziękowania 

9. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie jury, osoby biorące udział w            
przygotowaniu konkursu oraz ich rodziny.  

  

§2. 

Przebieg Konkursu 

  

1.   Warunkiem udziału w Konkursie jest uzupełnienie i wysłanie formularza aplikacyjnego 
przez nauczyciela/nauczycielkę-opiekuna/opiekunką (zawiera on m.in scenariusz lub 
storyboard, nazwę szkoły, dane uczniów/uczennic) najpóźniej do dnia 07.12.2020. Link do 



formularza aplikacyjnego zamieszczony jest na stronie ekologia.ceo.org.pl: 
https://rejestracja.ceo.org.pl/content/konkurs-dla-mlodziezy-na-scenariuszstoryboard-filmu-nt
-zmiany-klimatu 

2.    Scenariusz (przykładowy układ projektu w zał.1) ma objętość od 4 do 16 stron A4 
(czcionka Arial 12) i zawiera następujące informacje: 

-    Krótko sformułowany temat filmu (w postaci roboczego tytułu); 

-  Informację, kto jest głównym odbiorcą, odbiorczynią filmu; 

- Główny przekaz filmu; 

-  Przewidywaną długość filmu; 

- Formę filmu (np. dokumentalna, animacja itp.); 

- Scenariusz/Storyboard właściwy. 

3. W terminie 5 dni roboczych od wypełnienia formularza aplikacyjnego nauczyciel lub            
nauczycielka zgłaszający scenariusz otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą odebranie        
aplikacji. 

4. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie przekazana Uczestnikom i Uczestniczkom          
przez wiadomość e-mail do 31.12.2020. 

5. Każdy z uczestników indywidualnych lub grup ma możliwość złożenia w Konkursie tylko             
jednego projektu filmowego.  

6. W uzasadnionym przypadku, w szczególności w sytuacji rezygnacji któregoś z           
Laureata/Laureatki, Organizator może zdecydować o wybraniu scenariusza innego        
Uczestnika/Uczestniczki. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Zwycięskiego Scenariusza. 

8. Uczestnicy i Uczestniczki zobowiązują się do zgłaszania utworów nieobciążonych          
prawami autorskimi i pokrewnymi osób trzecich oraz nienaruszających ich dóbr osobistych.  

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników praw          
autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich odnoszących się do           
zgłoszonych utworów. 

  

 §3. 

Komisja konkursowa 

  

1.    Koordynatorka Projektu powołuje komisję konkursową, zwana dalej „Komisją”.  



2. W skład Komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym Koordynatorka Projektu,             
Specjalistka ds. komunikacji Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej CEO oraz inni           
pracownicy/pracowniczki CEO.  

3.    Zadaniem Komisji jest: 

a) ocena zgłoszonych scenariuszy zgodnie z kryteriami oceny określonymi w pkt 4 ust. 1              
Regulaminu; 

b)    sporządzenie indywidualnych protokołów z przeprowadzonej oceny; 

c) wybór czworga Uczestników lub Uczestniczek, którzy zostaną uznani za zwycięzców           
Konkursu. 

  

§4. 

Kryteria wyboru Zwycięzcy 

1.    Komisja ocenia Opisy projektów na podstawie następujących kryteriów: 

1) Pomysłowość, kreatywność i atrakcyjność scenariusza (40 punktów); 

2) Zgodność scenariusza z przedstawionymi w punkcie 2. ust. 2. tematami (20 punktów); 

3) Wykonalność projektu (20 punktów); 

4) Szczegółowość i staranność przygotowanego scenariusza lub storyboardu (20 punktów); 

2. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za Zwycięzcę zostaje uznany            
Uczestniczek, Uczestniczka lub Zespół, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. 

 

§5.  

Prawa autorskie  

1. Przesłanie pełnego zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne:  

1) z zapewnieniem przez zgłaszającego, iż Uczestnik, Uczestniczka lub Zespół posiada           
pełnię praw do eksploatacji pracy konkursowej i w żaden sposób przy jej tworzeniu nie              
naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich.  

2) ze zobowiązaniem się przez Uczestnika/Uczestniczkę, iż w przypadku zgłoszenia          
roszczeń przez osoby trzecie z tytułu korzystania z pracy konkursowej zgłoszonej przez            
Uczestnika/Uczestniczkę do Konkursu, podejmie wszelkie niezbędne działania zmierzające        
do udowodnienia bezpodstawności zgłoszonych roszczeń i pokryje wszelkie koszty         
wynikające z tych roszczeń.  



3) W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w stosunku do            
zgłoszonej pracy konkursowej, zgłaszający, który dokonał jej zgłoszenia zostanie         
poinformowany niezwłocznie o takich roszczeniach. 

4) ze zobowiązaniem się Uczestnika i Uczestniczki, że w wypadku wybrania ich scenariusza             
lub storyboardu jako “Zwycięski scenariusz” Laureat lub Laureatka przenoszą na          
Organizatora nieodpłatnie – na podstawie odrębnej umowy , autorskie prawa majątkowe i            
zależne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania          
Zwycięskim Scenariuszem w postaci ukończonej i nieukończonej, w całości lub w części bez             
ograniczeń terytorialnych, w tym wyprodukowania na jego podstawie filmu i korzystania ze            
Scenariusza w ramach eksploatacji filmu oraz poza nim w zakresie: 

a) wykorzystania Zwycięskiego scenariusza/storyboardu do stworzenia filmu na jego        
podstawie; 

b) wprowadzania zmian w Zwycięskim scenariuszu, który będzie wykorzystany do         
tworzenia filmu; 

c) wykorzystywaniu filmu powstałego na podstawie Zwycięskiego scenariusza w        
zakresie: 

- utrwalania, kopiowania, wprowadzenia do pamięci komputerów i serwerów sieci          
komputerowych;  

- wystawiania lub publicznej prezentacji (na ekranie), w tym podczas seminariów i            
konferencji;  

- wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach          
audio-wizualnych i komputerowych;  

- prawa do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami,                 
opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienia, modyfikacji, tłumaczenia        
na różne języki, zmiany barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,  

- publikacji i rozpowszechniania w całości lub w części. 

6. Laureat i Laureatka zostają wymienieni jako Pomysłodawcy i Scenarzyści w napisach            
końcowych filmu. 

 

   

§6. 

Informacja o danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej         
(CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych             
osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: email dane.osobowe@ceo.org.pl lub         
telefonicznie: tel. 22 875 85 40. 



2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej,           
numer telefonu kontaktowego. 

3. Dane są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika/Uczestniczkę          
(ART. 6 ust.1 lit. A RODO)[1] , w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed               
roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO) oraz w celu wypełniania obowiązków prawnych             
ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C RODO). Udzielenie zgody na przetwarzanie             
danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie. Osoby           
wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać, jednak będzie to            
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na            
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej           
wycofaniem. 

5. Informacje o działaniach i ofertach szkoleniowych czy konkursach CEO otrzymywane są            
na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym           
momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,            
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Dane o oświadczeniu, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom            
projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych          
prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu          
wydatkowania środków finansowych. 

7. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na            
rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te             
podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do            
wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. 

8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do            
czasu wycofania zgody. 

9. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją niniejszego konkursu          
przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z          
niniejszego konkursu lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu,          
wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących           
przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy         
okres. 

10.Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych,           
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu         
wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z         
poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. 

11.Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu           
nadzorczego PUODO). 

  

  



8. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy          
przesyłać na adres poczty elektronicznej: weronika.rzezutka@ceo.org.pl lub na adres         
pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi           
do regulaminu konkursu na Scenariusz”. 

2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym           
Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia         
Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty          
elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w Regulaminie na stronie internetowej Projektu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie         
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 - Zgoda przedstawiciela ustawowego, oświadczenie dotyczące praw 
autorskich i zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 

Szkoła Opiekun/Opiekunka grupy 

  

 
 
 
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ W KONKURSIE  
 
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy  
 
……………………………………………………………………………….………………….,  

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 
po zapoznaniu się z Regulaminem „Konkursu na scenariusz/storyboard filmu dla młodzieży”, 
organizowanego przez: Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu “1Planet4All - 
Razem dla klimatu!”, niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ww. konkursie 
na zasadach określonych w regulaminie oraz na przeniesienie praw autorskich do złożonej 
w ramach konkursu pracy na warunkach określonych w regulaminie konkursu.  
 
 
……………..………………….…                                                 ………………………..……..  
Miejscowość, data                                     Podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego  
 
Oświadczam, że zgłoszona do Konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości 
uczestnika/uczestniczki konkursu i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych 
praw osób trzecich, nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które 
były ogłoszone w przeszłości oraz, że korzystanie przez Organizatora Konkursu z utworu, 
nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw 
autorskich osób trzecich.  
 
W przypadku zgłoszenia Organizatorowi Konkursu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu 
naruszenia ich jakichkolwiek praw do utworów, w szczególności praw autorskich i 
pokrewnych, jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu:  
a) przejmę i zaspokoję wynikające z tego tytułu roszczenia względem Organizatora 
Konkursu;  
b) zwolnię Organizatora Konkursu od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, 
postępowań, szkód, strat, kar umownych lub wszelkich innych wydatków powstałych w 
związku z korzystaniem z utworów. 
 
Wraz z wyłonieniem Uczestnika lub Uczestniczki, którego jestem przedstawicielem 
ustawowym jako Laureata – przeniosę na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa 
majątkowe i zależne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i 
rozporządzania Zwycięskim Scenariuszem, w postaci ukończonej i nieukończonej, w całości 



lub w części bez ograniczeń terytorialnych, w tym wyprodukowania na ich podstawie serialu i 
korzystania z Projektu Scenariuszowego w ramach eksploatacji filmu oraz poza nim. 
 
 ……………..………………….…                                ………………………..………………..  
Miejscowość, data                                               uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


