Regulamin powiatowego konkursu filmowego
„Problem uzaleŜnień”
organizowanego w ramach kampanii społecznej
„FLOW BEZ WZMOCNIEŃ – RADOŚĆ śYCIA BEZ UZALEśNIEŃ”

Organizatorzy konkursu:
Powiatowy MłodzieŜowy Dom Kultury, Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna oraz Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego
w Będzinie.
Konkurs pod patronatem Starosty Będzińskiego Arkadiusza Watoły

Od autorów
Konkurs filmowy jest jednym z elementów kampanii społecznej „Flow bez wzmocnień –
radość Ŝycia bez uzaleŜnień”. Głównymi inicjatorami prac nad konkursem filmowym byli
pracownicy Powiatowego MłodzieŜowego Domu Kultury oraz Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie. Chcąc kontynuować tematykę profilaktyki
uzaleŜnień wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu, rozpoczęli
przygotowania do realizacji drugiej edycji kampanii społecznej "Flow bez wzmocnień –
radość bez uzaleŜnień.
Całość projektu to próba odpowiedzi na zasadne dylematy Ŝyciowe i wychowawcze
dzieci, rodziców i pedagogów związane z problemami uzaleŜnień. Profilaktyka uzaleŜnień
jest szeregiem działań, które mają na celu zapobieganie pojawianiu się i rozwojowi
niekorzystnego zjawiska – uzaleŜnienia w konkretnej społeczności. Profilaktyka jest teŜ
jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako
szkodliwe i niepoŜądane.
Nasze działania zaplanowane w kampanii adresujemy do nastolatków – młodych,
zdrowych ludzi, chcąc wspomóc ich prawidłowy rozwój społeczny, fizyczny i psychiczny.
Mamy na celu promocję zdrowego stylu Ŝycia, zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych
wśród uczniów i ich najbliŜszego otoczenia.
Za istotne uwaŜamy rozwijanie róŜnych umiejętności Ŝyciowych, prospołecznych,
które pozwolą młodym ludziom radzić sobie z wymogami Ŝycia, emocjami.

Zasady konkursu filmowego:
1. Z chwilą zgłoszenia się do konkursu filmowego uczniowie zostają zakwalifikowani do
kampanii społecznej. Konkurs skierowany jest to uczniów szkół ponadgimnazjalnych
powiatu będzińskiego. Uczniowie, którzy przygotują film konkursowy, wezmą udział
w zajęciach warsztatowo-artystycznych prowadzonych w PMDK w Będzinie w dniu
29 listopada br. o godz. 10.00.
2. Planowane zajęcia o charakterze profilaktycznym odbędą się zgodnie z następującym
harmonogramem:

a) Część I – warsztaty profilaktyczne prowadzone przez psychologów
i pedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie
b) Część II – pokaz filmów konkursowych i dyskusja prowadzona przez
pracowników Powiatowego MłodzieŜowego Domu Kultury
c) Część III – warsztaty artystyczne prowadzone przez pracowników PMDK
w Będzinie.

Cel konkursu filmowego:
• Zwrócenie uwagi na problem uzaleŜnień od narkotyków, alkoholu, dopalaczy,
Internetu, telefonu, a takŜe na problem cyberprzemocy.
• UmoŜliwienie uczniom zaprezentowania własnej wizji problemu uzaleŜnień.
• UwraŜliwienie na niewłaściwe postępowania w środowisku ucznia.
• Rozwinięcie zdolności współpracy w grupie rówieśniczej.
• Rozwinięcie zainteresowań artystycznych i multimedialnych.
• Rozwijanie inwencji twórczej, fantazji i kreatywności.
• Ułatwienie (poprzez wgląd w swoje zachowania i emocje) potrzeby dokonania
właściwych wyborów – dobrych wyborów w chwili próby.
• Stworzenie uczniom moŜliwości prezentacji swoich dokonań.

Szczegółowe zasady konkursu filmowego:
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Będzińskiego.
2. Współzawodnictwo oparte jest o rywalizację druŜynową. W kaŜdej szkole moŜe
powstać dowolna liczba druŜyn, które liczą maksymalnie 4 osoby. Zadaniem kaŜdej
druŜyny jest nakręcenie filmu. Temat filmu to problem uzaleŜnień.
3. KaŜda druŜyna uczestniczy w konkursie pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna, jeden
nauczyciel moŜe być opiekunem kilku druŜyn.

4. Spośród nakręconych filmów szkoła wybiera jeden, który uwaŜa za najlepszy,
a następnie wysyła gotową pracę na adres Powiatowego MłodzieŜowego Domu
Kultury w Będzinie. Termin dostarczenia filmów – 15 listopada br. (liczy się data
wpływu).

5. W dniu 29 listopada br. o godz. 10.00 „druŜyny filmowe” spotykają się w PMDKu.
Z kaŜdej szkoły zaproszeni są zatem autorzy filmu oraz 2 dodatkowe osoby zasilające
delegację (mogą to być np. przedstawiciele szkolnego samorządu uczniowskiego).
Delegacja z kaŜdej szkoły liczy więc max. 6 osób (autorzy filmu + 2 przedstawicieli
samorządu).

6. Temat Filmu:
Temat filmu to szeroko rozumiany problem uzaleŜnień wśród młodzieŜy (uzaleŜnienie od
narkotyków, alkoholu, dopalaczy, komputera, telefonu). Z problemem uzaleŜnień łączy się
równieŜ zagadnienie cyberprzemocy – moŜna je takŜe ująć w tematyce filmu. Organizatorzy
nie chcąc sugerować rozwiązań, zachęcają do refleksji własnej nad problemem uzaleŜnień.

7. Wymogi techniczne filmu:
a) udźwiękowiony materiał filmowy (film) wykonany przy uŜyciu ogólnodostępnego
oprogramowania multimedialnego, nakręcony dostępnymi na rynku urządzeniami takimi jak:
kamera, aparat, telefon komórkowy itp.
b) czas trwania filmu: etiuda filmowa o długości nieprzekraczającej 7 min; autorzy filmu
nadają tytuł swojej pracy.
c) zapis na płycie CD lub DVD
d) do kaŜdej nadesłanej pracy naleŜy dołączyć wypełniona kartę zgłoszenia i
oświadczenie (załącznik nr 1 i załącznik nr 2)
e) zgłoszony film konkursowy winien być wynikiem własnej pracy twórczej, nie moŜe
naruszać praw autorskich osób trzecich.
8. Terminy
Film konkursowy wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem naleŜy dostarczyć do 15
listopada 2017 r. do godz.15.00 na adres:
Powiatowy MłodzieŜowy Dom Kultury
ul. Powstańców Śląskich 1
42-500 Będzin
9. Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników:
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 29 listopada 2017 r. w PMDK w Będzinie. Podczas
warsztatów zorganizowanych w ramach kampanii nastąpi prezentacja wszystkich nadesłanych
filmów. Prace będą oceniane przez zgromadzonych uczestników konkursu. Organizatorzy
kampanii przewidują określony sposób wyłonienia zwycięzców. Uczniowie za pomocą karty
oceny będą typowali swoich faworytów.
Zasady oceniania:
• Autorzy nadesłanej pracy nie mogą głosować na swój własny film.
• Zwycięzcy konkursu otrzymują indywidualne nagrody.

Wręczenie nagród oraz pokaz zwycięskiego filmu odbędzie się podczas podsumowania
kampanii „Flow bez wzmocnień – radość Ŝycia bez uzaleŜnień” w Starostwie Powiatowym
w Będzinie. Spotkanie planowane jest w grudniu br. O szczegółach uczestnicy konkursu
zostaną powiadomieni przez Organizatora.
12. Pozostałe ustalenia:
• Do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.
• Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
• Z chwilą przekazania prac konkursowych przechodzą one na własność organizatora
i mogą być nieodpłatnie wykorzystane i publikowane w dowolny sposób.
• Zgłoszenie do konkursu oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych uczestników.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Organizatorzy
Dyrektorzy i pracownicy
Powiatowego MłodzieŜowego Domu Kultury
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Wydziału Oświaty
i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Będzinie

