
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU pt. BO Fajnie być EKO 

I. Organizator  

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), w skład którego wchodzą następujące 

miasta i gminy: Białystok, Czarna Białostocka, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, 

Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów.  

Działanie jest realizowane w ramach projektu Dobra energia kluczem do sukcesu Białostockiego 

Obszaru Funkcjonalnego, w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast dla sieci pilotażowych 

w latach 2017 –  2019. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
 

II. Cel konkursu  

Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.  

 

III. Warunki uczestnictwa  

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych znajdujących się na 

terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.   

2. Zadaniem Uczestników konkursu jest przygotowanie krótkiego filmu o długości min. 30 sekund, 

maks. 90 sekund promującego odnawialne źródła energii (OZE) oraz fanpage na Facebooku lub 

Instagramie promujący postawy proekologiczne. Filmy konkursowe zostaną umieszczone na 

stworzonym fanpage’u.  

3. Filmiki muszą być pracami własnymi, które wcześniej nie zostały nigdzie opublikowane. Filmiki 

zostaną przekazane Organizatorowi konkursu transferem online  (np. wetransfer) lub linkiem do google 

drive w ciągu 48 godzin od zamieszczenia go na fanpage’u na adres  e-mail: biuro@bof.org.pl  

4. W przypadku Uczestnika poniżej 13 roku życia lub nie posiadającego konta na Facebooku, fanpage 

na portalu społecznościowym musi być podpięty pod konto osoby pełnoletniej (np. członka rodziny). 

5. Instrukcja utworzenia fanpage: 

- na Facebooku:  dostępna jest pod adresem: https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-utworzyc-

strone-fanpage-na-facebooku 

- na Instagramie: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155940534568753?helpref=related  

6. Zgłoszenia na konkurs należy dokonać poprzez wypełnienie formularza konkursowego (Załącznik 1) 
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IV. Wybór zwycięzcy 

1. Zwycięski fanpage to ten, który zdobędzie najwięcej followersów do wyznaczonej daty. Nagrodzone 

zostaną trzy fanpage z największą liczbą followersów.  

2. Przewidziane nagrody:  

I miejsce – hulajnoga elektryczna, kask, gadżet solarny 

II miejsce – hulajnoga elektryczna, kask, gadżet solarny 

III miejsce – deskorolka elektryczna, kask, gadżet solarny 

Kaski zostaną zakupione i przekazane zwycięzcom w ciągu 10 dni roboczych od podania rozmiaru. 

Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma tytuł „Ambasadora OZE w BOF” 

 

V. Harmonogram konkursu  

1. Ogłoszenie konkursu: 6 października 2021 r.  

2. Termin utworzenia fanpage’a: 8 października 2021 -25 października 2021. 

3. Ostateczna data zdobywania polubieni fanpage’a:  25 października 2021r. godz. 15:00. O tej godzinie 

zostaną wykonane print screeny ilości polubień danego fanpage’a. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 27 października na profilu Facebookowym 

Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 

5. Odbioru nagród będzie można dokonać osobiście (Uczestnik wraz z osobą dorosłą) w siedzibie 

Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 74 lok. 

6 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu konkretnego dnia i godziny. 

 

VI. Postanowienia końcowe. 

1. Każda osoba przystępująca do konkursu jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 

2. Przystąpienie Uczestnika do konkursu stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Organizatora. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez 

Uczestników konkursu jest Organizator konkursu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane 

wyłącznie w celu uczestnictwa w konkursie i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.  Wypełnienie 

obowiązku informacyjnego Administratora następuje w formie pisemnej stanowiącej załącznik do 

formularza zgłoszeniowego.  

3.  Uczestnik konkursu wraz z przekazaniem filmiku składa oświadczenie o przekazaniu go na własność 

Organizatora (nośnika materialnego lub cyfrowego), a także przenosi na niego majątkowe prawa 



 
 

 

autorskie na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przekazania  pracy konkursowej i 

wymienionych w art. 50 Prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności uprawnienie do 

utrwalania i zwielokrotniania elementów pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, do publikacji, w szczególności w sieci 

Internet, wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera, wielokrotnego publikowania, w tym w 

ramach innych utworów, korzystania z na własny użytek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr. 1 

Zgłoszenie Uczestnika na konkurs 

…………………………………. 

(Miejscowość, data) 

…………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko Uczestnika konkursu) 

………………………………………………………….. 

(Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego* Uczestnika konkursu) 

…………………………………………………………… 

(Adres do korespondencji, tel. kontaktowy przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu) 

Gmina: …………………………. 

Szkoła, klasa: …………………………………. 

Oświadczenia 

Działając w imieniu: …………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko Uczestnika konkursu)  

niniejszym oświadczam, co następuje: 

1) jestem uprawniony/uprawniona do złożenia niniejszego oświadczenia/reprezentacji ww. Uczestnika 

konkursu; 

2) zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu pn. BO Fajnie być EKO akceptuję jego treść 

 i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień; 

3) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej w Internecie oraz wybranych przez 

Organizatora mediach; 

4) wyrażam Organizatorowi konkursu nieograniczoną w czasie zgodę na publikacji wizerunku w sieci 

Internet, prasie i telewizji oraz materiałach reklamowych i promocyjnych o ile dotyczyć będą konkursu; 

5) przekazuję nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych w ramach pracy 

konkursowej na zasadach opisanych w regulaminie konkursu; 

6) zapoznałem się z zasadami, na jakich organizator konkursu przetwarza dane osobowe  

i z przysługującymi mi  w związku z tym prawami.  

 

………………………………………       ………………………………… 

Miejscowość, data                                  Czytelny podpis     

*Za przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej – Uczestnika konkursu – uważa się rodzica dziecka lub jego 

opiekuna prawnego.   



 
 

 

Załącznik nr. 2  

 

 

Ja, niżej podpisany/-a …………………………………………………….. oświadczam, iż przekazuję pracę 

konkursową zgłoszoną przez Uczestnika  konkursu ………………………………….. na własność Organizatorowi 

konkursu. 

 

………………………………………       ………………………………… 

Miejscowość, data                           Czytelny podpis     


