REGULAMIN
KONKURS
promujący bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku
„BĄDŹMY BEZPIECZNI W WAKACJE”
CEL:
Konkurs kierowany jest do członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu
województwa mazowieckiego w celu popularyzacji wśród społeczeństwa bezpiecznych
zachowań podczas letniego wypoczynku.
ORGANIZATOR:
Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP
CZAS REALIZACJI:
18.07 – 16.08.2022 r.

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU:
Zespół przygotowujący materiał konkursowy – film – musi składać się z 8 osób. Tematyka filmu
jest dowolna, ale musi nawiązywać do promowania bezpiecznych zachowań podczas letnich
wakacji.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza biorąca udział w konkursie, zgłasza zespół składający
się z nie mniej niż 8 osób, w tym przynajmniej jednego opiekuna (osoby dorosłej
- w przypadku zgłoszenia zespołu składającego się z dzieci lub młodzieży niepełnoletniej).
Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie oświadczenia opiekuna Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej (formularza zgłoszeniowego) i oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
oraz przesłanie ich do Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie (ul. Domaniewska 40, 02-672
Warszawa).
1. Zgłoszenia do konkursu „BĄDŹMY BEZPIECZNI W WAKACJE” należy przesłać do
Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie do dnia 16 sierpnia 2022 roku (liczy się data
stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie „KONKURS BĄDŹMY BEZPIECZNI
W WAKACJE”.
2. Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie wyłoni finalistów konkursu w terminie 22-23
sierpnia 2022 roku.
3. Prace biorące udział w konkursie zostaną opublikowane na stronach internetowych
jednostek organizacyjnych PSP, w mediach społecznościowych jednostek PSP
i w środkach masowego przekazu.
WARUNKI PRAC KONKURSOWYCH:
1. Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie filmiku.
2. W konkursie oceniane będą materiały, których motywem przewodnim będzie
zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.
3. Praca powinna wynosić do 120 sekund. Spoty trwające powyżej 120 sekund nie
zostaną zakwalifikowane do konkursu.
4. Praca powinna być wykonana techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu
komórkowego, aparatu fotograficznego itp., zapisana na płycie DVD lub pamięci
masowej (np. pendrive).
5. Muzyka, efekty dźwiękowe lub materiał video wykorzystywane w spocie nie mogą
naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają
Uczestnika konkursu.
6. Grafika i materiały video wykorzystywane w spocie nie mogą naruszać praw osób
trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika konkursu.
7. Przystąpienie do konkursu wiąże się z rozporządzeniem autorskimi prawami
majątkowymi do spotu filmowego w sposób opisany w załącznikach do Regulaminu.

NAGRODY:
1. W finale wojewódzkim konkursu „BĄDŹMY BEZPIECZNI W WAKACJE” dla dwóch
najlepszych prac:
 1 nagroda - zwiedzanie PGE Narodowy (Stadion Narodowy w Warszawie),
przyznawana przez Komisję Konkursową powołaną przez Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP;
 2 nagroda – zwiedzanie Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej
w Warszawie, wybraną przez internautów – praca z największą liczbą polubień na
portalu społecznościowym Facebook na profilu Komendy Wojewódzkiej PSP
w Warszawie https://www.facebook.com/kw.psp.warszawa.
Wszystkie prace spełniające wymagania zostaną zamieszczone na portalu społecznościowym
Facebook
na
profilu
Komendy
Wojewódzkiej
PSP
w
Warszawie
https://www.facebook.com/kw.psp.warszawa.

Nagroda 1 i 2 zapewniają możliwość zwiedzania dla członków zwycięskich Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Liczbę osób oraz termin wycieczki zostanie uzgodniony z organizatorem
konkursu.
Organizator nie zapewnia transportu do Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży
Pożarnej i Stadionu Narodowego.
2. Nagrody przyznawane są według liczby uzyskanych punktów – od największej do
najmniejszej – będącej sumą punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji
konkursu. W przypadku, gdy dwa lub więcej spotów otrzyma jednakową liczbę punktów,
o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecyduje Przewodniczący komisji konkursu. Głosowanie
członków komisji jest jawne. Z finałowego posiedzenia komisja sporządzi protokół opisujący
przebieg głosowania.

ZAŁACZNIKI DO REGULAMINU:
1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.
2. Oświadczenie opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Warszawa, 18 lipca 2022 r.

