Regulamin Międzynarodowego Konkursu Artystycznego
Natura bez granic
na Plakat lub Film o Transgranicznych Obiektach Przyrodniczych
(aktualizacja od 01.08.2021 r.)

1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa cel, zadania, tryb organizacji i przeprowadzenia Międzynarodowego
Konkursu Artystycznego Natura bez granic na Plakat lub Film o Transgranicznych Obiektach
Przyrodniczych województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego Rzeczypospolitej Polskiej
i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.
1.1 Konkurs odbywa się w ramach projektu Natura bez granic (wniosek nr 20-2-005589 Prezydenckiego
Funduszu Grantowego) fundacji non-profit Istok z Kaliningradu (Federacja Rosyjska).
Organizatorem konkursu jest fundacja non-profit Istok z Kaliningradu (Federacja Rosyjska)
i Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych z Gdyni (Polska), który zajmie się przeprowadzeniem
konkursu na terytorium Polski.
2. Cele i zadania
2.1 Cele konkursu – zbliżyć mieszkańców przygranicznych regionów Polski i Rosji na podstawie
wspólnej pracy przy tworzeniu filmów i plakatów o transgranicznych obiektach przyrodniczych.
2.2 Zadania konkursu:
•

rozwój potencjału twórczego dzieci i młodzieży;

•

wprowadzenie młodzieży w temat ochrony naturalnego i kulturowego dziedzictwa terytoriów
transgranicznych;

•

zwiększenie aktywności społecznej uczniów, tworzenie warunków do ich samorealizacji;

•

rozwijanie

umiejętności

korzystania

z

nowoczesnych

technologii

informacyjno-

komunikacyjnych.
2.3 W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które wcześniej nie brały udziału w innych
konkursach.
3. Obiekty i temat prac konkursowych
3.1 Obiekty konkursowe:
•

Morze Bałtyckie i wybrzeże Morza Bałtyckiego

•

Mierzeja Helska (Półwysep Helski)

•

Mierzeja Wiślana

•

Zalew Wiślany

•

Rzeka Błędzianka (Rominta)

•

Rzeka Łyna

•

Kanał Mazurski

•

Jezioro Gołdap

•

Rzeka Węgorapa

•

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

3.2 Temat prac konkursowych – należy wykazać piękno i potrzebę zachowania transgranicznych
obiektów przyrodniczych.
4. Uczestnicy
4.1 Uczestnikami konkursu może być młodzież ucząca się w wieku od 12 do 20 lat.
5. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
•

krótki film

•

plakat

5.1 Organizacja i tryb przeprowadzenia konkursu na krótki film z urządzeń mobilnych (np.
telefon komórkowy, smartfon, aparat cyfrowy i inne)
5.2 Konkurs trwa od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
5.3 Do 31 sierpnia 2021 r. należy przesłać na adres e-mail: naturabezgranic@zset.edu.gdynia.pl
• film lub link do filmu z możliwością pobrania przygotowanego filmu,
• zgłoszenie udziału w konkursie (załącznik 1),
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2).
5.4 Filmy zgodne z tematem konkursu muszą spełniać dodatkowe wymagania:
• format wideo: MP4, AVI;
• minimalna rozdzielczość wideo – 720x480 (12:8 cm);
• czas trwania do 2 minut;
• w filmie powinien pojawić się kadr z nazwiskiem autora, nazwą szkoły i tytułem filmu;
• wykorzystanie specjalnych programów i narzędzi podczas montażu i kręcenia filmu – według
uznania uczestnika;
• rodzaj filmu (reportaż, wideoklip itp.) jest określony przez uczestnika;
• w filmie można wykorzystać zdjęcia.
5.5

Kryteria oceniania:

• oryginalność filmu;

• zgodność filmu z tematem;
• zawarte informacje;
• jakość filmu;
• estetyka filmu;
• umiejętność posługiwania się narzędziami specjalnymi;
5.6 Filmy niezgodne z tematem nie są akceptowane.
5.7 Liczba prac nie jest ograniczona.
5.8 Udział w konkursie jest bezpłatny.
5.9 Przyjmowane są zarówno prace indywidualne, jak i zbiorowe, ze wskazaniem osoby
odpowiedzialnej. Odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich do pracy biorącej udział
w konkursie ponosi uczestnik (grupa uczestników), który przesłał tę pracę na konkurs.
5.10 Zgłaszając swoją pracę do konkursu, autor (grupa uczestników) przyznaje organizatorom
konkursu prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów (zamieszczanie w Internecie, udział
w projektach artystycznych, itp.).
6. Organizacja i tryb przeprowadzenia konkursu na plakat
6.1 Konkurs trwa od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
6.2 Do 31 sierpnia 2021 r. należy przesłać na adres e-mail: naturabezgranic@zset.edu.gdynia.pl
• projekt plakatu w formacie JPG (wielkość pliku nie może przekraczać 2 MB, proporcjonalnie
pomniejszony do wymiaru 1000x700 pixeli) lub link do plakatu z możliwością pobrania pracy;
• zgłoszenie udziału w konkursie (załącznik 1);
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2).
6.3 W konkursie biorą udział samodzielnie wykonane (lub stworzone przy pomocy grafiki
komputerowej) plakaty na temat ochrony środowiska.
6.4 Kryteria oceniania plakatów:
• oryginalność plakatu
• zgodność tematyki plakatu z tematem konkursu;
• zawarte informacje;
• jakość plakatu;
• estetyka plakatu;
• umiejętność posługiwania się narzędziami specjalnymi;
6.5 Liczba prac nie jest ograniczona.
6.6 Udział w konkursie jest bezpłatny.
6.7 Przyjmowane są zarówno prace indywidualne, jak i zbiorowe, ze wskazaniem osoby
odpowiedzialnej. Odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich do pracy biorącej udział
w konkursie ponosi uczestnik (grupa uczestników), który przesłał tę pracę na konkurs.

6.8 Zgłaszając swoją pracę do konkursu, autor (grupa uczestników) przyznaje organizatorom konkursu
prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów (zamieszczanie w Internecie, udział w projektach
artystycznych, itp.)
7. Organizacja Konkursu
7.1 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni powołuje Komisję Konkursową, zbiera
i ocenia filmy i plakaty, zaprasza uczestników na finałowe spotkanie rozdania nagród w projekcie
Natura bez granic.
8. Nagrody i wyróżnienia
8.1 Komisja Konkursowa poda wyniki konkursu do publicznej wiadomości laureatów do 05.10.2021 r.
8.2 Pula nagród obejmuje cztery wartościowe nagrody, po dwie w każdej kategorii (nagroda główna i
wyróżnienie). Fundatorem nagród jest fundacja non profit Istok z Kaliningradu.
8.3 Zwycięzca w każdej kategorii otrzymuje dyplom i wartościową nagrodę.
8.4 Dodatkowo autorzy 5 prac w każdej kategorii, wyłonieni przez Komisję Konkursową otrzymują
dyplomy konkursowe.
8.5 Nauczyciele przygotowujący uczestników konkursu otrzymują podziękowania w formie
dyplomów.
Uwaga! Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni na prezentację projektu do Kaliningradu
w październiku 2021 r., jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

Załącznik 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU
NATURA BEZ GRANIC

1. Nazwa szkoły/placówki………………………………....................................................................
2. Adres szkoły/placówki: …………………….…………………………………………….…..…...
3. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego:………………………………………………………….
4. Numer telefonu kontaktowego do opiekuna artystycznego:…………………………………….....
5. Adres e-mail opiekuna artystycznego:………………………………………………….................
6. Imię i nazwisko autora/autorów ……………………………………………………………………
7. Wiek autora/autorów:………………………………………………………......................................
8. Kategoria: film / plakat………………………………………………………………………
9. Tytuł pracy:………………………………………………………………………………..………..
10. Numer telefonu kontaktowego do uczestnika …………………………………………..…………
11. Adres e-mail uczestnika ……………………………………………………………………………
12. Imię, nazwisko i czytelny podpis osoby zgłaszającej ……..……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

Dotyczy uczestnika pełnoletniego:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Natura bez granic i w pełni
go akceptuję.

.................................................................................
data, czytelny podpis (imię i nazwisko) uczestnika konkursu

Załącznik 2
Zgoda rodzica (opiekuna) na udział osoby niepełnoletniej
w Konkursie Natura bez granic.

Ja, niżej podpisany/a................................................................................................................
(imię nazwisko, stopień pokrewieństwa)

wyrażam zgodę na udział ..........................................................................................................
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, wiek)

w Konkursie Natura bez granic organizowanym przez fundację non-profit Istok (Kaliningrad) oraz Zespół
Szkół Ekologiczno-Transportowych (Gdynia).
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz
pouczyłem/am o jego treści mojego/ą syna/córkę.
.................................................................................
data, czytelny podpis (imię i nazwisko) rodzica lub opiekuna

………………………………………………………….
data, czytelny podpis uczestnika konkursu

