
 

 

SB YCGN - KONKURS VIDEO 

Zapraszamy młode osoby w wieku 6-30 lat do udziału w konkursie 

video pt. „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA I AKTYWNOŚĆ 

MŁODZIEŻY W KRAJACH MORZA BAŁTYCKIEGO OCZAMI 

PROJEKTU SB YCGN”  organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin 

RP Euroregion Bałtyk, w ramach projektu SB YCGN: 

1. TEMATYKA KONKURSU: 

Tematyka będzie wymagała od uczestników zaangażowania swojej kreatywności i dobrej znajomości 
sytuacji swoich rówieśników i stanowić będzie refleksję nad znaczeniem młodzieży i jej roli w 
codziennym życiu danego samorządu. 
Konkurs ma przyczynić się do lepszego zrozumienia tego, jakimi niepowtarzalnymi walorami i dobrymi 
praktykami w dziedzinie młodzieży dysponują samorządy lokalne w Polsce, Litwie, Szwecji. 
Konkurs ten ma na celu umożliwienie uczestnikom - społecznościom, gminom, dzieciom w wieku 
szkolnym / studentom, społecznościom młodzieżowym, radom młodzieżowym i różnym 
zainteresowanym przedstawicielom młodzieży: 
 - dzielenie się swoimi przemyśleniami na temat sytuacji młodych ludzi w UE i ich miejsca oraz 
możliwości rozwoju w lokalnych  społecznościach   
- dzielenie się możliwościami i wyzwaniami życia młodych osób w małym miasteczku lub mieście czy 
dużym mieście,  
- wypowiedzenie się na temat, co oznacza być aktywnym lub biernym obywatelem i jakie są tego 
korzyści i skutki; 
 
2. FORMA KONKURSU: 

Wymagania formalne dla pracy konkursowej: 

a) Filmik w postaci krótkiego filmiku/ clipy video w popularnym formacie (avi, mp4, vcd,flv 

itp.) 

Wymagania dotyczące klipu wideo: 

- Wywiady wideo lub prezentacje nie powinny trwać dłużej niż 3 minuty; 

- język przygotowanego materiału- angielski; 

- Może zostać nakręcony telefonem komórkowym lub wykonany aparatem fotograficznym (w 

dowolnym formacie); 

- Wszystkie klipy zostaną umieszczone w portalu dla młodzieży (opracowanym przez PP2); 

 

b) Dopuszczalne rodzaje prac konkursowych :  

- prace indywidualne (twórcy indywidualni) – 1 praca/na uczestnika 

- grupowe (dedykowane grupom składającym się z członków Młodzieżowych Rad Miast, Youth 

Core Group powstałym w 4. krajach, lokalnym organizacjom młodzieżowym) – 1 praca na 

max/4 uczestników 

 

 



 

 

c) Autorski charakter prac:  

- Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie jedna pracę, będącą 

samodzielną realizacją uczestnika konkursu. 

- Poprzez przesłanie pracy na konkurs, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem 

oraz akceptuje jego postanowienia. 

- Zgłoszenie pracy jest równocześnie oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy            

i zgadza się na jej bezpłatną prezentację na stronie internetowej www.eurobalt.org.pl, 

- Zgłoszone prace będą weryfikowane przez organizatora konkursu w kontekście ich 

autorskiego charakteru. W przypadku wątpliwości w tym zakresie, organizator konkursu ma 

prawo zwrócić się do zgłaszającego pracę z prośbą o dostarczenie dowodów na autorski 

charakter pracy. 

- W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad dotyczących wykorzystywania „utworów” osób 

trzecich, praca nie zostanie dopuszczona do konkursu. Organizator konkursu może nie 

zakwalifikować bądź usunąć z konkursu pracę z następujących przyczyn: 

    a) stwierdzenia jej rażącego podobieństwa do innej pracy zgłoszonej do konkursu lub 

dostępnej w sieci Internet (plagiat),  

    b) wykrycia w pracy treści powszechnie uznawanych za nieobyczajne, godzące w dobre imię 

innych osób lub obrażających ich uczucia religijne, 

    c) braku powiązania pracy z tematyką konkursu.  

     W sytuacji stwierdzenia powyższego, głosy oddane na pracę zostaną uznane za nieważne, 

a wyniki głosowania unieważnione. 

     W przypadku usunięcia pracy z ww. przyczyn organizator nie ma obowiązku poinformować o 

tym fakcie osoby zgłaszającej prace oraz zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia 

konta użytkownika zgłaszającego taką pracę, uniemożliwiając mu tym samym dalszy udział w 

konkursie. 

d) Pochodzenie prac: 

Każdy kraj partnerski (PL, SK,LT) powinien przesłać co najmniej jedną pracę konkursową w 

postaci filmiku/klipu indywidualnego i grupowego. 

Ograniczenia ilościowego nadesłanych prac na dany kraj  nie przewiduje się. 

3. HARMONOGRAM KONKURSU: 

a) 04.12.2019 – ogłoszenie zasad konkursu 
b) 04.11.2019 – 20.01.2020 – zgłaszanie prac konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym 
c) 21.01.2020 - 22.01.2020 - głosowanie jury na najlepsze prace  
d) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do 27.02.2020. 
 
4. KRYTERIA OCENY PRAC I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 

a) Termin ogłoszenia wyników przez Jury konkursu: najpóźniej do dnia 27.02.2016. 

b) Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie www.eurobalt.org.pl 

oraz na rupie facebook projektu: YCGN - Youth Core Groups Network: 

https://www.facebook.com/groups/SBYCGN/ 

c) Jury oceniając prace konkursowe będzie brało pod uwagę:  
o zgodność pracy z tematyką konkursu oraz oryginalność ujęcia tematu, 
o poprawność wykonania, estetykę oraz kompozycję graficzną pracy, 

http://www.eurobalt.org.pl/
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https://www.facebook.com/groups/SBYCGN/


 

o zaawansowanie i pracochłonność wykorzystanych technik i narzędzi wykorzystanych do 
powstania clipu/filmiku. 
 
d) Kategorie konkursowe: 

     Osobno zostaną nagrodzone 3 prace indywidualne wyłonione przez Jury konkursu, natomiast 

osobne kategorie będą stanowiły 3 prace grupowe wybrane w przez członków Komitetu składających 

się z partnerów projektu SB YCGN 

e) Nagrody w konkursie: 

Wszyscy uczestnicy / osoby nagrywające wideoklipy otrzymają Certyfikaty projektu, a zwycięzcy 

otrzymają dodatkowo coś bardziej znaczącego (zwycięzca konkursu indywidualnego otrzyma tablet), 

pozostali laureaci sprzęt elektroniczny 

W konkursie grupowym sprzęt elektroniczny oraz zestawy gadżetów zawierające m.in. pendrive, 

lunchboxy, parasolki, notatniki, długopisy, ołówki i inne… 

Nagrody zostaną wręczone autorom osobiście przez organizatorów konkursu w trakcie konferencji 

końcowej przewidzianej na luty 2020 w Elblągu. 

Zgłoszenia zawierające imiona i nazwiska uczestników oraz dane samorządu, z którego pochodzą 

nadsyłamy: na adres:  paulina.lieder@euroregionbaltic.eu, następnie po weryfikacji otrzymają Państwo 

dostęp do specjalnego adresu: GoogleDrive (w ramach adresu GoogleDrive LP: 

EuroRegionBaltic@gmail.com ) do przesyłania i umieszczenia prac konkursowych w postaci  klipów/ 

filmików video  

5. Postanowienia ogólne 

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu Konkursu. 

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechne przepisy 

prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 
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