Regulamin
Konkursu na wykonanie Spotu promującego
właściwe postawy obywatelskie
pn."Reaguj i żyj bezpiecznie”
I. ORGANIZATOR
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
- Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
II. CELE KONKURSU
- budowanie świadomości społecznej w zakresie współodpowiedzialności za stan
bezpieczeństwa publicznego,
- promowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych,
- pobudzenie inicjatywy społecznej w kierunku działań na rzecz poprawy wspólnego
bezpieczeństwa,
- wytworzenie w społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności za przestrzeganie
prawa, zasad i norm społecznych,
- ograniczenie zjawiska tzw. „znieczulicy społecznej” – czyli braku reakcji
społeczeństwa na krzywdę ludzką, a co za tym idzie ciche przyzwolenie na
narastające zagrożenia bezpieczeństwa publicznego,
- promocja właściwych postaw obywatelskich obrazujących właściwe reagowanie
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.
III. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem
konkursu
jest
przygotowanie
spotu
(czas
trwania
spotu: od minuty do trzech minut), którego treść zachęcać będzie do podejmowania
odpowiedzialnych zachowań w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.
Spot powinien ukazywać przesłanie „Reaguj i żyj bezpiecznie”
IV.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu
województwa opolskiego.
2. Liczba prac nadesłanych z jednej szkoły – maksymalnie 3.
3. Autorem spotu może być jedna lub więcej osób.

4. Spot może być przygotowany w dowolnej formie (np. animacja komputerowa,
plansze i głos lektora, udział rówieśników w roli aktorów, krótkie filmiki, itd.),
maksymalny czas trwania spotu - do 3 minut (spot należy utrwalić na dysku CD-R
lub DVD).
5. Pracę należy przesyłać za pośrednictwem szkół lub indywidualnie wraz z kartą
zgłoszeniową (załącznik nr 1) do 28 listopada 2012 r., (pod uwagę będzie brana
data na kopercie). Na podany poniżej adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole
z dopiskiem: Konkurs na wykonanie Spotu promującego właściwe
postawy obywatelskie pn.„Reaguj i żyj bezpiecznie”
6. Nadesłany spot bez dołączonej, podpisanej karty zgłoszeniowej nie zostanie
przyjęty do Konkursu.
V. KRYTERIA OCENY
Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę:
- zgodność treści spotu z założeniami konkursu,
- wartość artystyczną i techniczną spotu telewizyjnego,
- oryginalność podejścia do tematu i pomysłu na spot,
- wartość merytoryczną i walory edukacyjne spotu.
VI. PRAWA AUTORSKIE
1. Zgłaszając spot Twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe
i osobiste do nadesłanego spotu.
2. Twórcy zgadzają się na publikowanie i odtwarzanie spotu przez organizatorów
Konkursu na wszelkich polach eksploatacji.
3. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu
wykorzystania zrealizowanych przez nich spotów telewizyjnych na wszelkich polach
eksploatacji.
4. Autorzy zrzekają się praw autorskich na rzecz organizatora.
VII. KOMISJA KONKURSOWA
1. Prace, spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane przez komisję
kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu konkursu oraz sposób podziału nagród należy
do Komisji Konkursowej.
3. Przewiduje się także nagrody rzeczowe.
VIII. NAGRODY
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w miesiącu grudniu 2012r.
2. Główną nagrodą w Konkursie jest emisja spotu w telewizji regionalnej.

IX. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w działaniach profilaktyczno –
prewencyjnych,
- prace nadesłane po terminie oraz nie spełniające wymogów regulaminowych zostaną
odrzucone,
- wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD-R i DVD, pozostają w archiwum
Organizatora,
- Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z Konkursu,
- Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia Konkursu bez podania
przyczyny,
- niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY POWODZENIA

Szczegółowych informacji udziela:
Katarzyna Kamińska
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Tel. 77 4415250 wew.16
e-mail: k.kaminska@rops-opole.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu
miejscowość, data …………………………………………….

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie na wykonanie Spotu promującego
właściwe postawy obywatelskie pn."Reaguj i żyj bezpiecznie”

1. Dane szkoły ( w przypadku kiedy praca jest wysłana za pośrednictwem szkoły) :
Nazwa: .....................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................
Tel. ...........................................................................................................................................
Fax ..............................................................................................................................................
e-mail:

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

2. Dane autora/autorów spotu:
imię i nazwisko ......................................................................... data urodzenia ...…………….…
telefon kontaktowy: ………………………………………..
3. Tytuł spotu:
..................................................................................................................................................
Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna na udział w Konkursie przez osoby poniżej 18-go roku
życia…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….
Pieczęć szkoły (jeśli dotyczy)

………………………………….
Podpis Dyrektora szkoły (jeśli dotyczy)

- Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego/naszego spotu w działaniach profilaktyczno prewencyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu oraz
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz Komendę Wojewódzką Policji
w Opolu
- Oświadczam, że odstępuję od praw autorskich związanych z moim spotem na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu oraz Komendy
Wojewódzkiej Policji w Opolu

..............................................
podpis autora/autorów

