
 

 

 
   

 

Zaproszenie do udziału w konkursie „Dobra woda w Dobrej. Razem z Unią Europejską 

poprawiamy gospodarkę wodno - ściekową w gminie Dobra”. 
 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie Wójta Gminy Dobra 

pod hasłem: Dobra woda w Dobrej. Razem z Unią Europejską poprawiamy gospodarkę 

wodno - ściekową w gminie Dobra. 

 

Głównym celem konkursu jest podniesienie wiedzy mieszkańców gminy Dobra na temat 

dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków POIiŚ projektu „Poprawa gospodarki 

wodno-ściekowej w gminie Dobra”, świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz 

uwrażliwienie na otaczającą przyrodę, poprzez zaangażowanie uczestników w tworzenie 

atrakcyjnych i nowoczesnych materiałów edukacyjnych. 

 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z Publicznych Szkół Podstawowych 

 z terenu gminy Dobra, którym bliska jest troska o naturę.  

 

Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać zabawny, proekologiczny filmik nawiązujący 

do inwestycji zrealizowanych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 

w gminie Dobra” z wykorzystaniem animacji poklatkowej i przesłać go do 23.11.2021 roku 

na adres: projektyue@dobraszczecinska.pl 
 

Do wygrania nagrody rzeczowe indywidualne oraz nagrody dla szkół, których uczniowie 

wezmą udział w konkursie Autorzy 3 najlepszych filmów otrzymają tablety, natomiast 

wszystkie szkoły zaangażowane w realizację konkursu otrzymają sprzęt informatyczny 

o wartości ok. 10 000,00 zł dla każdej z uczestniczących w konkursie placówek. 

 

Serdecznie zapraszam!  

Teresa Dera 

Wójt Gminy Dobra  
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REGULAMIN KONKURSU 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs: „Dobra woda  

    w Dobrej. Razem z Unią Europejską poprawiamy gospodarkę wodno - ściekową  

     w gminie Dobra” (zwany dalej "konkursem"). 
2. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Dobra (zwany dalej „Organizatorem”). 

3. Konkurs trwa od 05.11.2021 roku do 23.11.2021 r. do godz. 15.00. 

  

II. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

- podniesienie wiedzy nt.: projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”    

  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

- podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, 

- uwrażliwienie na otaczającą przyrodę,  

- podniesienie wiedzy o Unii Europejskiej, 

- doskonalenie umiejętności filmowych,  

- rozwijanie pomysłowości i kreatywności, 

- tworzenie atrakcyjnych i nowoczesnych materiałów edukacyjnych. 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży do 15 roku życia uczącej się w Publicznych  

    Szkołach Podstawowych Gminy Dobra. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

3. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie krótkiego filmiku/spotu z animacją poklatkową,  

    ukazującego w sposób kreatywny i humorystyczny działania podejmowane na rzecz ochrony  

    środowiska, gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dobra i ekologii w odniesieniu 

    do wspólnego dobra, jakim jest Unia Europejska. Filmik powinien nawiązywać 

    do inwestycji wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych na terenie gminy Dobra 

    w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” 

    (więcej informacji nt projektu w załączniku nr 3 oraz na stronie internetowej gminy 

    www.dobraszczecinska.pl. 
    https://www.dobraszczecinska.pl/site/fundusze-unijne-menu/program-operacyjny-  

infrastruktura-i-rodowisko/529-poprawa-gospodarki-wodno-sciekowej-w-gminie-dobra 
4. Do konkursu mogą być zgłoszone filmiki, które spełniają łącznie następujące warunki: 

a. są przeznaczone do publikacji w Internecie, 

b. zostały wyprodukowane w czasie trwania niniejszego konkursu, 

c. temat związany jest z projektem „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”, 

ekologią, ochroną przyrody czy bioróżnorodnością w Unii Europejskiej. 

5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 filmik. 

6. Film musi mieć pozytywne przesłanie, nie może zawierać wulgaryzmów ani innych  

    obraźliwych, powszechnie nieakceptowanych treści. 

7. Film musi zawierać logotypy UE oraz gminy Dobra (logotypy zostaną przekazane w formie 

elektronicznej na adresy mailowe szkół biorących udział w konkursie).  

8. Film zgłoszony do konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne: 

http://www.dobraszczecinska.pl/
https://www.dobraszczecinska.pl/site/fundusze-unijne-menu/program-operacyjny-%20%20infrastruktura-i-rodowisko/529-poprawa-gospodarki-wodno-sciekowej-w-gminie-dobra
https://www.dobraszczecinska.pl/site/fundusze-unijne-menu/program-operacyjny-%20%20infrastruktura-i-rodowisko/529-poprawa-gospodarki-wodno-sciekowej-w-gminie-dobra


a. format zapisu: mpg, mov, avi, inne, 

b. czas trwania: od 60 do maksymalnie 180 sekund., 

c. rozdzielczość Full HD. 

d. może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym (układ poziomy)  

    lub aparatem fotograficznym. 

9. Organizator nie zwraca Uczestnikom Konkursu kosztów udziału w konkursie. 

 

IV. ZGŁOSZENIA 

1. Na adres poczty elektronicznej projektyue@dobraszczecinska.pl należy dostarczyć link 

    do udostępnionego pliku. Można skorzystać z dowolnego systemu przesyłania plików,  

    jak np. WeTransfer, OneDrive, GDrive, Dropbox itp. [INSTRUKCJA JAK WYSŁAĆ  
    PLIK WIDEO - poniżej] 

2. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów. 

3. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku 

    z wykorzystaniem filmu. W żadnym przypadku zgłoszony film nie może posiadać wad  

    prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich. 

4. Do filmików należy dołączyć: 

a. formularz zgłoszeniowy stanowiący Zał. nr 1 do Regulaminu (za osobę małoletnią  

    podpisują rodzice lub opiekunowie), 

b. zgodę na publikację wizerunku zawartą w formularzu stanowiącym Zał. nr 1  

    do Regulaminu, 

c. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zał. nr 2 do Regulaminu) 

 

V. OCENA FILMÓW 

1. Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona niezależne Jury powołane  

    przez Organizatora.  

2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.  

3. Kryteria oceny prac konkursowych:  

1) walory artystyczne, oryginalność i atrakcyjność filmu: 10 pkt.  

2) edukacyjny i wychowawczy charakter filmu: 10 pkt. 

3) humor: 10 pkt.  

4) spójność treści filmu z tematem konkursu: 10 pkt.  

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 40 pkt.  

 

VI. NAGRODY 

1. W konkursie zostaną przyznane 3 indywidualne nagrody rzeczowe – tablety. 

2. Nagrody rzeczowe (sprzęt informatyczny o wartości ok. 10 000,00 zł dla każdej placówki  

    uczestniczącej w konkursie) zostaną również przekazane szkołom za udział w konkursie  

    swojej placówki i przesłane prace uczniów. 

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.dobraszczecinska.pl  03.12.21 r..  
4. Zwycięzcy zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową. 

5. Nagrody zostaną przekazane podczas gali podsumowującej konkurs, która zostanie 

    zorganizowana 10.12.2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej. 

 

VII. PRAWA AUTORSKIE 

1. Przesyłając filmik jego autor zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora autorskich  

    praw majątkowych do utworu - filmiku. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi przez podpisanie oświadczenia, które 

    przygotuje Organizator. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu – filmiku 

    ma charakter nieodpłatny 

http://www.dobraszczecinska.pl/


VIII. DANE OSOBOWE 

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają  

    Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, 

    wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów 

    Organizatora. 

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo  

    poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania 

    ich danych osobowych. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane  

    zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.  

    poz. 1000). 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników  

    postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia, przełożenia  

    lub odwołania Konkursu.  

3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na warunki określone 

    w Regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs  

    zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób  

    trzecich przez uczestników Konkursu. 

5. Organizator ma prawo odsunąć Uczestnika z udziału w Konkursie z powodu  

    nieprzestrzegania zasad regulaminu.  

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

WETRANSFER – JAK WYGODNIE PRZESŁAĆ FILM [INSTRUKCJA] 

Chcąc wysłać duży plik (np. film) można skorzystać z popularnej usługi WeTransfer, która 

pozwala bezpłatnie wysyłać na serwer dowolne pliki o rozmiarze do 2 GB, a następnie 

udostępniać je przy pomocy linku. Do korzystania z usługi nie jest konieczne zakładanie 

jakiegokolwiek konta. 

• Wchodzimy na stronę https://wetransfer.com/ 
• Wybieramy opcję bezpłatnego przesyłania („Take me to Free”) 

• Korzystając z pola „Add your files” przesyłamy/załączamy plik wideo (film) 

• W polu "Email to" wpisujemy adres e-mail: stowarzyszeniecarpediem20@gmail.com  

• W polu "Your email" wpisujemy własny adres e-mail 

• W polu "Message" wpisujemy KONKURS „EKO DLA Planety oraz imię i nazwisko 

• Usługa WeTransfer rozpocznie wysyłanie pliku pokazując postęp procesu w procentach (np. 

23% przesłanego/załadowanego pliku). W zależności od przesyłanego pliku może to potrwać  

od kilkunastu sekund do maksymalnie kilku minut. Należy zaczekać aż plik załaduje się w 100 

proc. 

• Klikamy na „Transfer” 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwetransfer.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2EKNuOpD7Ils8XnFMPwUBy7Trwai7e8Zm82YXJ1pamz7LMpfT-_El-h-k&h=AT3bWgRcBffivWfR9taDiPJ_hvd7IEfOH1EqXNxzZuxXAn-fORPPqadn_Yg4IKg2WWtrj2zlStiK3oPNIKQL19ivSrwUJEPMRi4CRj3Vrt9cZscrfN7VlyuVOusOS3iwmmqt&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0VvKz6q7WZaoqxs9OyIgfJG-z6BtfGIkSAJGZnN-Sk36W37rS2pZRR_qVZaCDfVLWKTX5_Zr3JGf5N9tNK3RZhpXhAJVBecbN83LC2U_KOB7MRgUB76zYJB41jzBGYMPnYgaCMapPuS9XJrfk71xnoPXpKIRQpMRvd-ySJTPX0V4Ux62gRiVZBQ7pKb5utkE-z


 
   

 

Załącznik nr 1  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „Dobra woda w Dobrej.  
Razem z Unią Europejską poprawiamy gospodarkę wodno – ściekową w gminie Dobra”. 

 

 

Imię i nazwisko autora/autorki pracy:  

 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

Tytuł pracy (może być tez krótki opis):  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. ……. 

 

Wiek: ........................................................................................................................................ 

 

Adres: ..................................................................................................................................... 

 

Tel. kontaktowy: ..................................................................................................................... 

 

E-mail:………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że posiadam pełne i nieograniczone prawa autorskie do filmiku złożonego 

w konkursie.  

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku oraz dysponuje zgodą na publikacje wizerunku osób 

utrwalonych w filmiku. 

 

.......................................... . ......................................  

data i podpis rodzica data i podpis  

lub prawnego opiekuna/opiekunki uczestnika/uczestnika 

(w przypadku osób niepełnoletnich)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

Załącznik nr 2  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

Ja, niżej podpisana/ny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w podanym niżej zakresie:  

„Dobra woda w Dobrej. Razem z Unią Europejską poprawiamy gospodarkę wodno - 

ściekową w gminie Dobra” przez: Gminę Dobra w celach realizacji zadań związanych  

z konkursem, oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych biometrycznych w postaci mojego wizerunku do celów budowania 

pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i mediach. 

Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a:  

• iż administratorem danych osobowych jest Gmina Dobra.  

• o prawie przeglądania, zmiany oraz usunięcia danych osobowych,  

• iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że dane będą przetwarzane wyłącznie w 

w/w celach. 

 

……………………….………………….…….........................  

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

Zał. nr 3 

Założenia projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” 

 

 

    

  

 

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” nr POIS.02.03.00-00-

0307/17 

w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”  

oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

 

Gmina Dobra od kwietnia 2018 roku realizuje program inwestycyjny pod nazwą „Poprawa 

gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”. Celem inwestycji jest uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dobra.  

Cele projektu: 

 poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania 

systemu kanalizacji sanitarnej oraz umożliwiającą podłączenie do niej budynków 

mieszkalnych (podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego 

 i epidemiologicznego). 

 poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez poprawę jakości 

 i niezawodności dostaw wody przeznaczonej do spożycia, bezpieczeństwa 

 i ograniczenia ryzyka awarii urządzeń niezbędnych do produkcji wody pitnej  

oraz jej przesyłu.  

 stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego poprzez umożliwienie 

rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

 poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu dzięki zapewnieniu warunków 

 do powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenie aglomeracji. 

 

W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gm. Dobra” : 

- przebudowano oczyszczalnię ścieków Redlica,  

- zmodernizowano stację uzdatniania wody w Buku,  

- wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowe: długość sieci sanitarnej 5,57  

   km, długość sieci wodociągowej 1,96 km.  

 



Realizacja projektu umożliwi podłączenie kolejnych mieszkańców Gminy do nowobudowanej 

sieci: 

- kanalizacji sanitarnej – 670 mieszkańców 

oraz 

 - sieci wodociągowej – 61 mieszkańców 

 

Całkowity koszt projektu: 

-  15 560 897,03 złotych,  

- z czego dofinansowanie środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

  i Środowisko wynosi 8 065 099,06 złotych.  

 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2021 roku. 

 

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:  

 

- Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Redlicy - etap III oraz modernizacja biobloku nr 1; 

- Buk rozbudowa hydroforni urządzeń zgodnie z projektem - etap II; 

- budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie  

   do oczyszczalni ścieków w Redlicy; 

- budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo; 

- budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej w m. Dobra; 

- budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic 

Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna; 

- budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II, w m. Dobra. 

 

Kluczowymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-

ściekowej w gminie Dobra” był ostatni etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Redlica oraz II etap rozbudowy hydroforni w miejscowości Buk. Pierwsza z wymienionych 

inwestycji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dalszej możliwości rozwoju budownictwa 

na terenie gminy. Instalacja została rozbudowana do przepustowości 6000 m3/d jako 

mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków. Natomiast rozbudowa hydroforni  

w miejscowości Buk pozwala na uzdatnienie 230 m3/rok wody oraz poprawę bezpieczeństwa i 

niezawodności dostaw wody dla mieszkańców okolicznych miejscowości.  
 


