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Bielsko-Biała, 18.01.2017 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Co zrobię, żeby powietrze, którym oddycham było czystsze?” 

na krótkie amatorskie filmy dotyczące problematyki zanieczyszczenia powietrza 
w regionie pogranicza polsko-słowackiego 

 

1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Region Beskidy” z Bielska-Białej z siedzibą przy 

ulicy Widok 18/1-3 (dalej: Organizator). 

2. Partnerem konkursu jest: Zdrużenie „Region Beskydy” z Żyliny z siedzibą w Urzędzie Miejskim 

w Żylinie, adres: Námestie obetí komunizmu 1 011 31 Žilina (dalej: Współorganizator). 

3. Konkurs realizowany jest jako jedno z działań mikroprojektu pn. „Powietrze nie zna granic”, 

zadanie nr 2: Działania edukacyjne dla młodego pokolenia mieszkańców pogranicza polsko-

słowackiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.   

4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży  w wieku 10-15 lat i stanowi kontynuację lekcji 

wychowawczej pt. „Zawalcz o to, czym oddychasz”, która przeprowadzona została w polskich 

i słowackich szkołach na obszarze Euroregionu Beskidy. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

2. Przedmiot konkursu i tematyka filmu 

1. Przedmiotem konkursu jest realizacja krótkiego filmu (od 15 do 120 sekund)  pt. „Co zrobię, żeby 

powietrze, którym oddycham było czystsze?” dotyczącego problematyki zanieczyszczenia 

powietrza w regionie pogranicza polsko-słowackiego.  

2. Organizator oczekuje od autorów pomysłowych filmów, które w ciekawy i oryginalny sposób 

ukażą sposób na to, by powietrze w regionie pogranicza polsko-słowackiego było czystsze lub 

pokażą problem zanieczyszczenia powietrza w taki sposób, aby zwrócić na niego uwagę. 

3. Film powinien zawierać w sobie elementy nawiązujące do regionu pogranicza polsko-

słowackiego, pokazując jego unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe. 
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4. Film może być zapisem chwili, ciekawej sytuacji lub historii, nakręcony spontanicznie lub 

aranżowany. 

5. Elementy fakultatywne: 

a. Podkład muzyczny 

b. Film może łączyć obraz filmowy z techniką animacyjną lub być w całości animowany, 

c. W filmie może być zastosowany film lektorski  z napisami lub same napisy, 

d. Film może być nakręcony telefonem komórkowym, kamerą cyfrową, aparatem 

fotograficznym, 

e. Inne – propozycje autorskie. 

 

3. Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego filmu dotyczącego problematyki zanieczyszczenia 

powietrza w regionie pogranicza polsko-słowackiego. Zwycięski film będzie szeroko promowany 

za pośrednictwem mediów społecznościowych, strony www Organizatora, Współorganizatora 

oraz innych podmiotów. 

 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs  skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat zamieszkujących obszar 

pogranicza polsko-słowackiego. 

2. Uczestnikiem  konkursu (dalej: uczestnik) mogą być uczniowie szkół/ klas, w których odbyły 

się lekcje wychowawcze. 

3. W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w zespole (maksymalnie dopuszcza się 

udział całej klasy).  

4. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. 

5. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden film. 

6. Filmy można składać osobiście w siedzibie Organizatora lub Partnera konkursu na nośniku 

typu: DVD, pendrive lub można je przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: 

biuro@euroregion-beskidy.pl w terminie do 16 marca 2018 roku.  

7. Do prac należy dołączyć karty zgłoszeniowe ich autorów oraz formularz zbiorczy prac 

zawierający wszystkie prace konkursowe zgłoszone przez daną placówkę do konkursu. 

Wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik nr 1 (w przypadku osób niepełnoletnich 

wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych), a wzór formularza 

zbiorczego stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu. 
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8. Nadesłanie prac wraz z kartą zgłoszeniową oznacza akceptację warunków opisanych 

w regulaminie i załącznikach konkursowych, a ich ostateczna interpretacja należy do komisji 

konkursu. 

9. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, 

nazwiska, szkoły, klasy oraz nagrodzonego dzieła. 

10.  Praca konkursowa nie może zawierać treści lub mieć przekazu zakazanego prawem oraz 

naruszać dóbr lub praw osób trzecich. 

11. Prace konkursowe nie spełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w niniejszym 

regulaminie albo warunków określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do regulaminu lub też 

złożone po terminie mogą ulec wykluczeniu z udziału w konkursie. 

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagięcie prac 

podczas transportu. 

 

5. Ocena konkursu 

1. Dyplomy oraz nagrody przyznaje komisja konkursowa. 

2. Werdykt komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

3. Ocenie komisji podlegać będą następujące aspekty pracy: 

a. Zawartość merytoryczna i zgodność z tematem, 

b. Oddziaływanie promocyjno – edukacyjne, 

c. Innowacyjne, kreatywne podejście do tematu, 

d. Jakość i estetyka wykonania. 

4. Przewiduje się ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursu (5 nagród dla 

laureatów z Polski oraz 5 nagród dla zwycięzców ze Słowacji). 

5. O nagrodach i wyróżnionych placówkach zostaną poinformowani ich dyrektorzy. 

6. Lista osób oraz prac wyróżnionych w konkursie zostanie udostępniona na stronie : 

www.euroregion-beskidy.pl oraz na stronie Współorganizatora. 

7. Otrzymane nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31 marca 2018 roku, natomiast odbiór nagród 

odbędzie się w trakcie 8 Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii, 15 czerwca 2018 roku. 

 

6. Postanowienia końcowe 

1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora  i Partnera konkursu, oraz 

członkowie ich rodzin. 
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2. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami jest jedynym dokumentem określających zasady 

konkursu. 

3. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga przewodniczący 

komisji konkursowej. 

4. W sprawie konkursu proszę kontaktować się z Organizatorem: 

Biuro Stowarzyszenia „Region Beskidy” 
Ul. Widok 18/1-3 
43-300 Bielsko-Biała 
Tel. 33 488 89 24 
Mail : biuro@euroregion-beskidy.pl  
 
 
 

Załączniki: 

 - Załącznik nr 1 : Karta zgłoszenia na konkurs  

- Załącznik nr 2 : Formularz zbiorczy prac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


