
„Atrakcje Pojezierza Drawskiego oczami ósmoklasistów” 

Ogłaszamy konkurs na film zrealizowany w aplikacji Tik-Tok, na atrakcje Pojezierza 

Drawskiego widziane oczami uczniów klas 8 szkół podstawowych. W konkursie będziemy 

oceniać, poza jakością, kreatywność i nowatorski sposób prezentacji naszych walorów.  

Regulamin konkursu filmowego „Atrakcje Pojezierza Drawskiego oczami 

ósmoklasistów” 

1. Organizatorem konkursu są: Powiat Drawski, Powiat Szczecinecki, Miasto Szczecinek 

i Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna. 

2. Konkurs jest konkursem filmowym i trwa do 31 marca 2023 roku. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 8 szkół podstawowych z powiatów 

drawskiego i szczecineckiego.  

4. Celem konkursu jest popularyzacja walorów turystycznych, przyrodniczych, 

historycznych i krajobrazowych Pojezierza Drawskiego poprzez prezentację miejsc, 

przyrody, budynków, wydarzeń, kulinariów czy też ludzi mogących wpłynąć na 

promowanie marki turystycznej Pojezierze Drawskie na arenie krajowej 

i międzynarodowej.  

5. Nagrodami za zwycięstwo w konkursie będą karty podarunkowe o wartości 1000 zł – 

jedna dla najlepszego filmu z powiatu drawskiego, druga dla zwycięzcy z powiatu 

szczecineckiego. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na konkurs filmu wykonanego w 

aplikacji Tik-Tok wraz z formularzem zgłoszeniowym. 

7. Filmy muszą być autorstwa zgłaszających lub też osoba zgłaszająca musi mieć do nich 

pełnię praw, niedopuszczalny jest plagiat. Przesłanie filmu na konkurs jest 

jednoznaczne z oświadczeniem, iż osoba które go przesłała jest autorem filmu  lub 

posiada do niego wszelkie prawa autorskie i majątkowe oraz posiada zgodę osób 

widniejących na nim na publikację ich wizerunku. Wszelkie roszczenia osób trzecich 

obciążają zgłaszającego film.  

8. Film musi zostać oznaczony hasztagiem #pojezierzedrawskie. 

9. Filmy lub odnośniki do nich  powinny być przesłane drogą elektroniczną, na adres 

sekretariat@szlot.pl 

10. Z nadesłanych prac, Komisja Konkursowa, do 15 kwietnia 2023 roku, wybierze po 

jednym najlepszym filmie promującym atrakcję powiatu drawskiego i powiatu 

szczecineckiego. 

11. Konkurs rozpoczyna się 6 marca 2023 roku. 

12. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie Komisja 

Konkursowa powołana przez Organizatora, do zadań której należeć będzie: 

a) czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. 

b) wyłonienie zdobywców nagród. 

13. Skład Komisji Konkursowej zostanie ustalony przez Organizatorów.  

14. Decyzja Komisji jest niepodważalna i nie podlega odwołaniu.  

15. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, wcześniej niepublikowane.  

16. Filmy zgłoszone, nie zawierające wymaganych, dodatkowych  informacji – nie będą 

podlegały ocenie. 

17. Filmy słabej jakości, nie spełniające podstawowych parametrów technicznych – nie 

będą podlegały ocenie. 



18. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) podania informacji o wynikach konkursu na stronach internetowych i w mediach 

społecznościowych:  Powiatu Drawskiego, Powiatu Szczecineckiego, Miasta 

Szczecinek i SzLOT wraz z danymi osobowymi oraz informacją o zajętych 

miejscach,  

b) organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych 

osobowych przez Uczestnika, 

c) informowania o wynikach konkursu wyłącznie autorów zwycięskich prac,  

d) publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach 

masowego przekazu informacji. 

19. Odbiór nagrody za zajęcie I miejsc odbędzie się 26 kwietnia 2023 roku, podczas 

uroczystej „Inauguracji Sezonu Turystycznego 2023 na Pojezierzu Drawskim” 

w Zespole Szkół nr2 im. Księcia Warcisława IV w Szczecinku. 

20. Wszystkie filmy biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora. 

Uczestnicy konkursu biorą pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich 

widocznych na filmach co do ochrony wizerunku. Zgłaszając film uczestnik deklaruje, 

że posiada zgodę wszystkich osób widniejących na nim do upowszechniania, jak 

również do publikacji ich wizerunku w mediach oraz wykorzystania na różnych polach 

eksploatacji. 

21. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są wyrazić zgodę na nieodpłatne i bezterminowe ich 

wykorzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także na 

rozpowszechnianie w publikacjach i na stronach internetowych i mediach 

społecznościowych organizatorów, z podaniem nazwiska autora. Osoba zgłaszająca 

film w momencie dokonywania zgłoszenia akceptuje warunki i postanowienia 

regulaminu. Przesłanie filmów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

22. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane 

osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie 

określonym w karcie zgłoszeniowej jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.  

23. W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje Organizator.  

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad lub przedłużenia trwania 

Konkursu, jak również zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu, w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo przerwania i unieważnienia Konkursu 

w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby Uczestników spełniających wymogi 

formalne.  

 

 


