
KOMUNIKAT 

Uprzejmie informujemy, że w ramach kampanii pod patronatem Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych ; Administracji „ Kręci mnie bezpieczeństwo .. „nad wodą" Komenda 
Główna Policji przy współpracy Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego ogłosiła konkurs filmowy pod nazwą„ FILMOWY przeWODNIK", którego 
głównym celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznych 
zachowań nad wodą. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Biurze Prewencji 
Komendy Głównej Policji pod adresem e-mail: bprew@policja.gov.pl oraz na stronie 
www.policja.pl/bezpi eczenstwo-nad-woda 

Termin konkursu upływa z datą 1 września 2017 roku. 

W ramach zwiększenia świadomości o bezpiecznych zachowaniach nad wodą umieszczamy 
poniżej materiały promocyjne oraz regulamin konkursu opracowany przez Organizatora. 



Regulamin bonbursu filmowego 

„FILMOWY przeWODNIK" 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej .Regulaminem", określa warunki i zasady konkursu filmowego 
pn. „FILMOWY przeWODNIK" na spot filmowy obrazujący bezpieczny sposób zachowania osób 
przebywających w wodzie lub nad wodą, promujący zdrowy i aktywny tryb życia, zwany dalej 
„Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Komenda Główna Policji przy współpracy Zarządu Głównego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zwana dalej .Organizatorem". 

3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu 
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

4. Do głównych celów Konkursu należy popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat 
bezpiecznych zachowań w wodzie lub nad wodą. 

li. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Spot filmowy zwany dalej .Utworem" przygotowywany jest przez zespół, w skład którego mogą 
wchodzić wyłącznie osoby, które nie ukończyły 18 lat. Dodatkowo zespół musi posiadać opiekuna 
- osobę pełnoletnią, zwaną dalej .Uczestnikiem", która w imieniu zespołu dokona zgłoszenia 
Utworu do Konkursu. 

3. Zespół może liczyć maksymalnie 5 osób. 

4. Uczestnik podejmuje działania w ramach Konkursu w imieniu zespołu po uzyskaniu upoważnień 
opiekunów prawnych wszystkich członków zespołu do korzystania z Utworu i rozporządzania nim 
na wszystkich polach eksploatacji. Uczestnik, w zakresie w jakim nie nabył stosownych 
uprawnień, działa w imieniu uprawnionych w oparciu o stosowne upoważnienia lub zgody. 

Ili. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ UTWÓR 

1. W Konkursie oceniane będą Utwory. 

2. Uczestnik do Konkursu może zgłosić jeden Utwór. 

3. Czas trwania Utworu nie może przekroczyć 30 sekund. Utwory trwające powyżej 30 sekund nie 
zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 

4. Utwór powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu 
fotograficznego, telefonu komórkowego itp., i zapisany na płycie DVD. 

5. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, 
a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu. 

6. Grafiki i materiały video wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, 
a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu . 

7. Płyta z Utworem musi być opisana według schematu: tytuł filmu oraz imię i nazwisko Uczestnika 
Konkursu. 

8. O zakwalifikowaniu Utworu do Konkursu decyduje Organizator. 

9. Utwory nagrodzone w Konkursie mogą zostać wyemitowane na stronie internetowej Organizatora 
i w mediach. 

1 O. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych Utworów także na innych stronach 
internetowych. 

11 . Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłan ie na Konkurs Utworów 
zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści 



pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, propagujące piractwo fonograficzne, komputerowe, 
upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkie inne, podobne w treści 
i działaniu materiały. 

12. Organizator nie odsyła Utworów zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym Utworów 
zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do Konkursu. 

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 
zabezpieczonych Utworów zgłaszanych na Konkurs. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

1) dostarczenie Utworu zgodnie z wymogami Regulaminu, określonymi w rozdziale Ili 
Regulaminu; 

2) dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej i Oświadczen ia, zgodnie ze 
wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu. 

2. Regulamin oraz wzór Karty zgłoszeniowej i Oświadczenia dostępne są na stronie internetowej 
Komendy Głównej Policji, www.policja.gov.pl. 

3. Nadesłanie Utworu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową i Oświadczeniem jest 
równoznaczne z akceptacją Regulaminu . 

4. Utwór należy złożyć osobiście w siedzibie Biura Prewencji Komendy Głównej Policji przy 
ul. Puławskiej 148/150, 02-624 Warszawa, bądź przesłać kurierem lub pocztą na wskazany 
adres, z dopiskiem Konkurs filmowy „FILMOWY przeWODNIK". 

5. Termin składania Utworu upływa z dniem 1 września 2017 r. (o zachowaniu terminu decyduje 
data stempla pocztowego lub data wpływu do Biura Podawczego KGP w Warszawie). 

6. Koszty przesyłki ponosi Uczestnik Konkursu. 

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik zgłaszając Utwór do Konkursu oświadcza, że : 

1) ma pełne prawo do rozporządzania Utworem zgłoszonym do Konkursu, które nie jest 
ograniczone na rzecz osób trzecich; 

2) osoby utrwalone w Utworze, których zgoda jest konieczna do ich publikacj i, wyraziły zgodę na 
publikację swojego wizerunku , w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie. 

2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z Utworem 
zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób 
trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby 
małoletn iej. 

3. Uczestnik oświadcza , że Utwór nie brał udziału w innych konkursach. 

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza , iż nieodpłatnie wyraża zgodę na 
nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora Utworem 
na wszystkich polach eksploatacji. 

VI. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY 

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez 
Organizatora. 

2. Każdy Utwór zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualn ie. 

3. W skład Jury Konkursu wejdą przedstawiciele Organizatora. 



4. Członkowie Jury Konkursu przed przystąpieniem do oceny Utworów wybiorą ze swego grona 
przewodniczącego. 

5. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie Utworów wezmą pod uwagę następujące kryteria: 

1) zgodność tematu Utworu z tematyką Konkursu; 

2) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na Utworu; 

3) wartość merytoryczną Utworu; 

4) wartość artystyczną Utworu; 

5) wartość techniczną Utworu. 

6. Jury Konkursu dokona oceny Utworów oraz rozstrzygnięcia Konkursu nie później niż do dnia 
12 wrześn ia 2017 roku. 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.policja.gov.pl do dnia 15 września 2017 r. 
Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o miejscu i terminie wręczenia 
nagród/wyróżnień. 

8. Jury Konkursu, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 5, przyzna nagrody rzeczowe 
tj. 1 nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. 

9. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

10. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród/wyróżnień . 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział 
w Konkursie zgłoszone w ramach zespołu Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora ich 
danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion 
i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Biurze Prewencji Komendy Głównej 
Policji pod adresem e-mail: bprew@policja.gov.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych 
terminów, a także prawo opublikowania Utworów w całości lub we fragmentach, w materiałach 
prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych , Internecie lub w inny sposób. 

3. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym 
zakresie będą wiążące i ostateczne. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów. 

5. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za Utwór emitowany w mediach zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu. 

6. Organ izator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 
skontaktowania się z Laureatami Konkursu. 

7. Warunkiem otrzymania nagrody/wyróżnienia jest osobiste odebranie przez Uczestnika wraz 
z min. jednym członkiem zespołu , nagrody w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora. 
W przypadku nieodebrania osobistego nagrody/wyróżn ien ia przechodzi ona/ono na kolejnego 
uczestnika wskazanego przez jury Konkursu. 
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konkurs filmowy 

PATRONAT HONOROWY 

M inister 

Zmontujcie ekipę filmową 
(do 5 osób, które nie ukończyły 18 lat) 

Znajdźcie opiekuna 

Nakręćcie 30-sekundowy spot promujący 
bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą 

Prześlijcie film wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia 
na adres: Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji 

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa 
z dopiskiem ,,filmowy przeWODNIK" 

Na Wasze filmy czekamy do 1 wrześn ia 

Szczegółowy regulamin konkursu 
oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie 

www. policja. pl/bezpieczenstwo-nad-woda 

- Spraw Wewnętrznych 
-. ~ i Administracji 



Wybieraj tylKo strzeżone KqpielisKa i miejsca wyznaczone do Kąpieli 
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Zwracaj uwagę na przebywające nad wodą dzieci 
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Podczas wypoczynku nad wodą nie pozostawiaj 
cennych rzeczy na brzegu bez opieki 
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BEZPIECZEŃSTWO 

Nie korzystaj z kąpiel i w miejscach zabronionych, 
np. na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobl iżu portów, mostów, zapór itp. 
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Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu 
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Więcej informacji 

Zachowaj szczególną ostrożność 
podczas łowienia ryb i spacerów nad wodą 
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Pamiętajmy, że niewłaściwe zachowania wiążą się 

z odpowiedzialnością prawną 

Podlega karze grzywny, kto: 

• zn ajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie 

dz i ał aj ącego środka, prowadzi w ruchu wodnym statek 

lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym 

(żaglówka, kajak, rower wodny) - art. 35 Ustawy o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych 

• znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie 

działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu 

wodnym - art. 87 Ustawy Kodeks wykroczeń 

• kieruje statkiem albo zajmuje stanowisko członka załogi 

statku, nie posiadając do tego właściwego dokumentu 

kwalifikacyjnego - art. 61 Ustawy o żegludze śródlądowej 

_Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 

środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu 

wodnym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2 - art 178a Ustawy Kodeks karny 
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Zadbaj o bezpieczeństwo nad wodą: 

Wybieraj tylko strzeione kąpieliska i miejsca wyznaczone do kąpieli 

Nie korzystaj z kąpieli w miejscach zabronionych, np. na odcinkach 
szlaków ieglugowych oraz w pobliiu portów, mostów, zapór itp. 

Przestrzegaj regulaminu kąpieliska oraz obowiązujących na nim oznaczeń 

Nigdy nie pfywaj po spoiyciu alkoholu 

Zwracaj uwagę na przebywające nad wodą dzieci 

Korzystaj z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego 

Zachowaj szczególną ostroiność podczas łowienia ryb i spacerów nad wodą 

Podczas wypoczynku nad wodą nie pozostawiaj cennych rzeczy na brzegu bez opieki 

Więcej informacji na temat akcji 
„Kręci mnie bezpieczeństwo ... nad wodą" 
www.policj a.pl/bezpieczenstwo-nad-w oda 

Przestrzegaj regulaminu kąpieliska 
oraz obowiązujących na nim oznaczeń! 

kąpiel zabroniona 

kąpiel zabroniona 
·woda skażona 

i 

kąpiel zabroniona 
·szlak żeglowny 

kąpiel zabroniona 
-woda pitna 

nakaz zakladania nakaz ustawicznego 
kamizelek ratunkowych nadzoru nad dziećmi 

kąpiel zabroniona 
·most 

kąpiel zabroniona 
·hodowla ryb 

kąpiel zabroniona 
·spiętrzenie wody 

skakanie do wody 
zabronione 

plaża strzeżona punkt medyczny telefon 

wiry niebezpieczna 
glębokość wody 

zimna woda nagfy uskok pale 

skały podwodne kamieniste dno sieci rybackie wodorosty 


