Regulamin konkursu
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących i techników
oraz
uczniów szkół ponadpodstawowych: szkół branżowych I-go stopnia
(od 16 roku życia)
województwa lubuskiego pn. „# konstytucja” (hasztag konstytucja)

I. ORGANIZATOR KONKURSU
§ 1. Konkurs pn. „# konstytucja” organizowany jest przez Wydział Zamiejscowy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy partnerskiej współpracy
z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp., Sędziami Sądu Rejonowego w Gorzowie
Wlkp., Prokuratorami Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp., Okręgowa Radą Adwokacką w Zielonej
Górze, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Zielonej Górze.

II. CEL KONKURSU
§ 2. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania:
- organów władzy w demokracji parlamentarnej,
- współczesnych systemów politycznych,
- prawa konstytucyjnego.
Konkurs przyczynia się do rozwoju świadomości i aktywnej postawy obywatelskiej młodych Lubuszan.

III. UCZESTNICY KONKURSU
§ 3. 1. Adresatami

bezpośrednimi

Konkursu

są

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

liceów ogólnokształcących i techników oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół branżowych
pierwszego stopnia z terenu województwa lubuskiego w wieku od 16 roku życia, realizujący naukę
w systemie dziennym. Pośrednimi adresatami są mieszkańcy województwa lubuskiego.
2. Uczniowie tworzą 3-osobową drużynę, która zespołowo wykonuje pracę konkursową.
3. Każda szkoła może zgłosić tylko jedną drużynę i opiekuna.
4. Przez „szkołę” rozumie się przez technikum, liceum ogólnokształcące lub szkołę branżową I-go
stopnia. Zespoły szkół mogą zgłosić drużyny z każdej z placówek.
5. Każda drużyna może zgłosić tylko jedną pracę.

IV. ORGANIZACJA KONKURSU
ETAP SZKOLNY
§ 4. 1. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie maksymalnie 3-minutowego utworu
audiowizualnego na jeden z wybranych tematów (wymienionych w rozdziale V Regulaminu) w dowolnej
formie np. filmu, spotu, clipu, utrwalonego na jednym nośniku cyfrowym (CD lub DVD) w pliku avi
i przesłanie/dostarczenie na adres organizatota konkursu.
ETAP WOJEWÓDZKI
§ 5. 1. Komisja powołana przez organizatora wyłania spośród nadesłanych prac dziesięć
najlepszych prac. Organizator przesyła drogą elektroniczą autorom dziesięciu najlepszych
prac 15 propozycji tematów na dodatkowe prezentacje ustne podczas finału.
2. Komisja wyłoniona przez organizatora wybiera trakcie finału wojewódzkiego trzy drużyny, które
uzyskają łącznie największą liczbę punktów za pracę filmową oraz prezentację. Laureaci zajmują
kolejno I, II i III miejsce.

2. V. ZAKRES TEMATYCZNY
§ 5.1 Propozycje tematów na realizację filmów – etap szkolny:
1) Moje uprawnienie, a twoje prawo.
Granice konstytucyjnej wolności jednostki.
2) Monteskiuszu o co ci chodziło?
Rozważania odnośnie celu trójpodziału władzy.
3) Moje najważniejsze prawo konstytucyjne.
4) Jestem nastolatkiem. Po co mi Konstytucja?
5) Polak i Europejczyk.
Konstytucja a prawo międzynarodowe
2. Drużyna dokonuje wyboru jednego spośród wymienionych tematów.

VI. HARMONOGRAM KONKURSU
§ 5. 1. W terminie od 8 stycznia 2018 roku organizator powiadamia szkoły drogą mailową o
konkursie i wysyła pismo przewodnie, „Regulamin konkursu”.
2. Do 26 stycznia 2018 r. organizator Konkursu czeka na zgłoszenia 3 - osobowych drużyn
ze szkół do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszenia chętnych drużyn przyjmowane na adres mailowy
gorzow@lubuskie.pl. W zgłoszeniu należy zamieścić dane uczniów: imiona i nazwiska, klasa, a także
dane opiekuna grupy: imię, nazwisko, e-mail, telefon.
3. Ogłoszenie o konkursie znajdzie się na stronie www.lubuskie.pl oraz na profilu Młodzi On-Life
lubuskie na portalu społecznościowym Facebook.
ETAP SZKOLNY
4. Film wraz z wypełnionym formularzem należy przesłać lub dostarczyć osobiście
w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2018r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Wydział

Zamiejscowy

Urzędu

Marszałkowskiego

z

siedzibą

w

ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
Na kopercie należy zamieścić dopisek „Praca na konkurs # konstytucja”.

Gorzowie

Wlkp.

ETAP WOJEWÓDZKI
5. Wyłonienie dziesięciu najlepszych prac i przesłanie tematów na dodatkowe prezentacje
ustne – marzec 2018 r.
6. FINAŁ WOJEWÓDZKI – kwiecień 2018 r.
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§ 6.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy wraz z formularzem zgłoszenia,
który określa załącznik nr 1 Regulaminu.
2. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu. W przypadku uczestników, którzy nie
ukończyli 18- tego roku życia, zgodę wyrażają ich opiekunowie prawni. Osobom wyrażającym zgodę
przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego
usunięcia.
3. Udział w Konkursie oraz podanie przez uczestników danych osobowych (imię, nazwisko, data
urodzenia, adres e-mail, telefon) są całkowicie dobrowolne.

VIII. KRYTERIA OCENY KOMISJI KONKURSOWEJ
§ 7.1. Praca konkursowa aby spełnić wymogi formalne – musi mieć formę:
- maksymalnie 3-minutowego utworu audiowizualnego w dowolnej formie np. filmu, spotu, clipu,
utrwalonego na jednym nośniku cyfrowym (CD lub DVD) w pliku avi.
2. Do pracy musi być dołączony wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór określa
załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Przy ocenie utworów audiowizualnych będą brane pod uwagę:
a) zgodność merytoryczna pracy z wybranym tematem,
b) sposób argumentacji,
b) forma przekazu,
c) pomysłowość i kreatywność,
e) innowacyjność,
f) estetyka pracy,
g) poprawność i kultura języka.
4. Przy ocenie prezentacji będą brane pod uwagę:
a) zgodność merytoryczna pracy z wybranym tematem,

b) sposób argumentacji,
b) forma przekazu,
c) pomysłowość i kreatywność,
g) poprawność i kultura języka.
4. Wszystkie prace będą oceniane przez Komisję Konkursową na etapie szkolnym i przez
powiększony skład komisji podczas finału wojewódzkiego - skład zostanie powołany przez organizatora.
Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo
do ich częściowej lub całościowej publikacji.
6. Prace lub ich fragmenty mogą być wykorzystywane przez organizatora do prezentowania
w publikacjach internetowych, telewizji lub prasie lokalnej.
7. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestników konkursu zgody na jej
nieodpłatną publikację.
8. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem prac.
9. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów związanych z dojazdem na finał
wojewódzki.

IX. NAGRODY
§ 8.1. Nagrody dla trzech zwycięskich drużyn, które zostaną wyłonione podczas gali finałowej:
I miejsce – wyjazd dla 3 osobowej drużyny z opiekunem do Brukseli, nagrody rzeczowe.
II miejsce – wyjazd dla 3 osobowej drużyny z opiekunem do Sejmu i Senatu, nagrody rzeczowe.
III miejsce – nagrody rzeczowe dla 3 osobowej drużyny z opiekunem.
Dodatkowo siedem drużyn, które zakwalifikują się do finału otrzymają nagrody pocieszenia.
2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas gali finałowej w kwietniu 2018 roku.

IX. OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH
§ 9.1. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi
Konkursu przez uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji
na umieszczenie pracy w serwisach i publikacjach internetowych organizatora Konkursu, w telewizji,
wykonanie reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich pokaz lub powielenie pracy
w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach
związanych z działalnością organizatora.
2. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały
majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace
konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono na filmach wraz z ewentualną
ścieżką dźwiękową oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków
w zakresie opisanym w ust.1.
3. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia,
że zespołowi przesyłającemu zgłoszenie konkursowe lub poszczególnym osobom wchodzącym w jego
skład przysługują autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy.

X. POZOSTAŁE USTALENIA
§ 10.1. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga organizator. Od decyzji organizatora
nie przysługuje odwołanie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany Konkursu lub unieważnienia Konkursu
bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej:
www.lubuskie.pl oraz na profilu Młodzi On-Life lubuskie na portalu społecznościowym Facebook.
3. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Wydział Zamiejscowy Urzędu
Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., tel. 095 7390 376.

