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Regulamin XVII konkursu 

„Młodzież przeciw uzależnieniom” 

 

 

§1 

Regulamin określa warunki i zasady Konkursu, w ramach XVII Konkursu Młodzież Przeciw 

Uzależnieniom”  (zwanego dalej Konkursem), na najlepszy oryginalny scenariusz  filmu 

krótkometrażowego o tematyce dotyczącej przeciwdziałania uzależnieniom. 

§2 

 

Organizatorem Konkursu jest Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej  w Zielonej Górze, 

zwane dalej Organizatorem 

§3 

 

 „XVII konkurs Młodzież Przeciw Uzależnieniom” wchodzi w skład zadania publicznego pn. 

Kampania edukacyjna „XVII edycja konkursu Młodzież Przeciw Uzależnieniom” 

współfinansowanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.  

 

 

§4 

Uczestnikiem Konkursu, (zwanym dalej Uczestnikiem)  tj. osobą mogącą dokonać zgłoszenia 

scenariusza do Konkursu może być wyłącznie osoba uczęszczająca do szkoły gimnazjalnej na terenie 

województwa lubuskiego. 

 

§5 

Scenariusz zgłoszony do Konkursu ma za zadanie prezentację hasła Konkursu tj. „Młodzież przeciw 

uzależnieniom”, promując zdrowy wolny od nałogów styl życia, lub negatywne konsekwencje 

zażywania środków psychoaktywnych (np. narkotyków, alkoholu, papierosów). Sposób interpretacji 

tematu jest dowolny. Może być to zarówno forma spotu reklamowego, jak i krótkiej historii. 

Scenariusz musi zakładać możliwość realizacji na jego podstawie 10 minutowego filmu.  

 

§6 



 

Scenariusz zgłaszany do Konkursu może być pracą indywidualna lub zbiorową przy czym nie może 

mieć więcej niż 5 twórców. Ponadto powstawanie scenariusza może być wspierane merytorycznie 

przez pracownika szkoły, do której uczęszcza/ją osoba/y zgłaszające scenariusz na Konkurs.  

§7 

 

Scenariusze zgłaszane do Konkursu: 

 muszą być napisane w języku polskim, 

 mogą mieć nie więcej niż pięciu współtwórców, 

 nie mogą stanowić adaptacji innego utworu, chyba że Uczestnik jest twórcą adaptowanego utworu i 

jednocześnie wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do tego dzieła, 

 muszą zakładać możliwość realizacji na ich podstawie 10 minutowego filmu promującego zdrowy 

wolny od nałogów styl życia,  

 mogą być wspierane przez pracownika szkoły do której uczęszcza twórca/ twórcy konkursowego 

scenariusza, 

§8 

 

Jeden Uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa Scenariusze, których jest wyłącznym twórcą albo 

współtwórcą wraz z innymi Uczestnikami. 

 

§9 

Zgłoszenie każdego Scenariusza do Konkursu wymaga zachowania formy pisemnej i musi zawierać: 

 Wypełnione zgłoszenie konkursowe (załącznik nr 1 do regulaminu) zawierające poniższe 

dane:  

 Imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i nr telefonów jego twórców,  

 Nazwę, adres szkoły i klasę, do której uczęszczają uczniowie zgłaszający pracę, oraz w 

przypadku wsparcia tworzenia pracy przez nauczyciela jego imię, nazwisko, adres oraz nr 

telefonu. 

 Pliki Scenariusza zapisane na płycie CD / DVD w formacie: .doc lub.pdf lub jego wydruk. 

 

§10 

Zgłoszenia mogą być składane osobiście, albo przesłane listownie na adres: Lubuskie Stowarzyszenie 

Profilaktyki Społecznej, ul. Drzewna 13, 65-060 Zielona Góra; w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

30 września 2013r. (o zachowaniu w/w terminu decyduje data nadania przesyłki). Zgłoszenia powinny 

znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „XVII Konkurs Młodzież Przeciw Uzależnieniom” 

§11 

Wybór zwycięscy konkurs zostanie dokonany na posiedzeniu niezależnego Jury powołanego przez 

Organizatora na potrzeby konkursu.  

§12 
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Nagrodą w Konkursie będzie realizacja zwycięskiego Scenariusza w formie filmu krótkometrażowego 

przez profesjonalną ekipę filmowa, a następnie jego emisja dla szerszej publiczności. W realizowanym 

filmie jako aktorzy zagają twórcy scenariusza lub wyznaczone  przez nich osoby.  

§13 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 14 października 2013r.  

 

§14 

W okresie od października do grudnia  2013 odbędzie się etap nagrania zwycięskiego filmu, w którym 

laureaci konkursu będą brali czynny udział jako aktorzy.  

 

§15 

Emisja filmu nastąpi w grudniu 2013r. Zostaną na nią zaproszeni laureaci, pozostali uczestnicy 

konkursu, media regionalne oraz cała społeczność szkolna z otoczenia laureatów. 

 

§16 

 Organizatorzy są uprawnieni do dokonywania zmian w Regulaminie. 

 

§17 

 

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Ostateczna interpretacja 

niniejszego Regulaminu należy do Organizatora, w imieniu którego informacji telefonicznych lub e-

mailowych w tym zakresie udziela Pani Sylwia Foterek (w godzinach 10:00-15:00) tel. (68) 444 87 

73; e-mail: biuro@lsps.org.pl.  
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