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Program „Zdrowo jem – zdrowo żyję” 

Konkurs na nagranie video dla szkół podstawowych  
(klasy VII-VIII) JESTEM EKO. Zdrowy produkt ekologiczny 

 
Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej „EKO DAR” w Świlczy, Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie we współpracy ze Szkołą 
Podstawową nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie ogłaszają wojewódzki konkurs na 
nagranie video pod nazwą „JESTEM EKO. Zdrowy produkt ekologiczny”. 

Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach realizacji zadania publicznego 
„KOLOROWA ŁĄKA – działania edukacyjne w zakresie pszczelarstwa i serowarstwa wśród 
dzieci i młodzieży”.  Konkurs wpisuje się także w Podkarpacki Program Edukacji Ekologicznej 
Dzieci i Młodzieży „Zdrowo jem – zdrowo żyję”, nad którym honorowy patronat objął 
Podkarpacki Kurator Oświaty. W roku szkolnym 2022/2023 przewodnim tematem konkursu 
jest pszczelarstwo, pożyteczny wpływ owadów zapylających na przyrodę, ochrona 
środowiska, ukazanie piękna i bogactwa łąkowego ekosystemu. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Konkurs skierowany jest do klas VII i VIII ze szkół podstawowych województwa 

podkarpackiego. 
2. Konkurs trwa od 4 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. 

§ 2. Cele konkursu: 
1. Propagowanie zasad zdrowego odżywiania produktami mlecznymi, proekologicznego 

zachowania, dbania o środowisko naturalne. 
2. Uatrakcyjnienie treści programowych o tematyce zdrowotnej ze szczególnym akcentem 

na zdrowe odżywianie i ochronę środowiska. 
3. Promowanie dzieci kreatywnych i stworzenie im szansy prezentacji swojej twórczości na 

szerszym forum. 
4. Integracja środowiska podkarpackich szkół podstawowych. 

§3. Warunki uczestnictwa 
1. Zadaniem uczestników będzie nagranie filmu video w postaci reklamy, spotu 

promującego wybrany ekologiczny produkt spożywczy wytwarzany na Podkarpaciu. 
W nagraniu należy przedstawić walory produktu uwzględniające aspekty jakościowe (np. 
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skład, pochodzenie surowców, proces wytwarzania, wpływ na zdrowie). Czas trwania 
nagrania od 60 do 90 sekund. 

2. Każda placówka może przesłać nie więcej niż 5 nagrań. 
3. Nagranie należy przesłać w formie zapisu audio-video na płycie CD w formacie *.avi, 

rozdzielczość maksymalna HD720-1280x720, minimalna SVGA-800x600 dpi. Do nagrania 
należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę RODO. 

4. Płyta CD powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, klasa, adres 
i telefon szkoły, dane nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

5. Oceniane będą tylko prace indywidualne w wymienionej kategorii wiekowej.  
 

§ 4. Przebieg Konkursu 
1. Nagrania można przesyłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie, 

ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów lub dostarczyć osobiście. W przypadku osobistego 
dostarczenia prac obowiązuje wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie tego faktu 
do sekretariatu szkoły (tel. 17 7483560). Sekretariat pracuje w godz. 7.00 – 14.30. 

2. Do przesyłki należy dołączyć wykaz autorów nagrań i opiekunów na formularzu 
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu oraz formularz RODO. 

3. Komisja Konkursowa, w skład której wejdą nauczyciele i przedstawiciele organizatorów, 
dokona oceny prac do 9 grudnia 2022 r. i wyłoni 5 laureatów, którzy zostaną nagrodzeni. 

4. O rozstrzygnięciu konkursu i przekazaniu nagród zainteresowani zostaną powiadomieni 
mailem lub telefonicznie. Sposób przekazania nagród określi Organizator w zaproszeniu.  

5. Dla laureatów konkursu przewidziane jest 5 nagród ufundowanych przez organizatorów                  
i sponsorów. 

6. Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach 
internetowych Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie, Stowarzyszenia Producentów 
Żywności Ekologicznej „EKO DAR” oraz Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego. 

§ 5. Prawa autorskie 
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że stworzone przez niego nagranie jest wytworem jego 

własnej, oryginalnej twórczości. 
2. Nagrania stają się własnością organizatora. 
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego nagrania do celów 

promocyjnych i dydaktycznych. 
4. Organizator zobowiązuje się, że bez zgody twórcy nie będzie dokonywać w niej zmian. 
5. Do każdego nagrania dołączone jest oświadczenie RODO (załącznik nr 2) podpisane przez 

rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu. 
6. Wypełnienie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku 

dziecka na potrzeby dokumentacji przebiegu konkursu. 
 
 
 
Załączniki do Regulaminu Konkursu: 
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Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie RODO 
 
Koordynatorzy Konkursu: 
Anna Hadała – e-mail: a_hadala@poczta.fm  
Małgorzata Prucharska 
Elżbieta Kluz 

 


