Załącznik nr 3. Regulamin konkursu grupowego na 2015 r. i 2016 r. w ramach Projektu
„Szybcy na torze – Bezpieczni na drodze – III edycja”.
1. W konkursie mogą brać udział osoby w wieku 16-24 lat zameldowane lub uczące się w
Małopolsce zrzeszone w Kluby „Szybcy… i Bezpieczni” (3-5 osób), zarejestrowane w swoich
placówkach edukacyjnych: szkoły, uczelnie, inne placówki prowadzące działalność edukacyjną.
2.

Kluby „Szybcy i Bezpieczni” mogą brać udział w konkursie grupowym i w losowaniu nagród
rzeczowych, którymi są: tablety, książki, gry komputerowe, karnety na gokarty.

3. Pytania dot. konkursu można kierować do Koordynatora Klubów „Szybcy… i Bezpieczni…”:
sekretariat.szybcy@gmail.com. Istnieje możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego w
danej placówce, po wcześniejszym umówieniu się z Koordynatorem Klubów. Informacje o
projekcie na www.szybcyibezpieczni.pl.
4. Rejestracja Klubu polega na zgłoszeniu się do dyrektora placówki z formularzem grupowym i
otrzymaniu na nim pieczątki szkoły, następnie Koordynatorowi Klubów „Szybcy… i
Bezpieczni…” należy dostarczyć formularz grupowy (jeden wspólnie dla wszystkich 3-5
członków) wraz ze zgłoszeniami indywidualnymi (po jednym dla każdego z członków Klubu) w
terminie do 15 października w 2015 r. i do 20 czerwca w 2016 r.
5. Prace konkursowe złożyć w terminie do 10 listopada w 2015 r. i do 15 września w 2016 r.
bezpośrednio do Koordynatora Klubów „Szybcy i Bezpieczni” na płycie CD/DVD lub w postaci
linku do pobrania albo spakowanego pliku na jego adres mailowy.
6. Konkurs grupowy polega na wyprodukowania materiałów promujących bezpieczeństwo na
drodze w postaci (do wyboru 1 z poniższych: a, b lub c):
a) filmu krótkometrażowego: czas trwania 1:30 min – 3:00 min., film powinien zawierać
przykładowe (min. trzy) błędy popełniane przez kierowców i pieszych lub czynniki, których
konsekwencją są wypadki drogowe np. używanie telefonu podczas prowadzenia pojazdu,
roztargnienie, zmęczenie itd. Materiał powinien mieć charakter ostrzegający jak i dydaktyczny, tzn. na
końcu filmu powinien pojawić się tekstowy opis zawartych w nim ostrzeżeń.
b) krótkiego (max. 30 sek.) materiału video promującego Projekt z wykorzystaniem własnych
nagrań, np. zrealizowanych w trakcie Staży Bezpiecznej Jazdy w Tarnowie, Krakowie, Nowym Sączu
lub Bochni wg. kalendarza dostępnego na stronie Projektu),
c) prezentacje z wykorzystaniem grafiki komputerowej (np. łączenie kilku zdjęć, z elementami
tekstowymi lub bez).
Powyższe prace wideo (a i b) powinny być dostarczone w formacie HD, wmv, avi, mp4 lub flv, natomiast prezentacje
(c) w programie Power Point.

7. Autorzy prac zrzekają się praw autorskich na rzecz Organizatora konkursu i wyrażają zgodę na ich
wykorzystywanie w dowolnej formie w ramach jego działalności związanej z bezpieczeństwem na
drodze.
8. Oceny prac dokonają komisje składające się z przedstawicieli policji, ośrodków ruchu drogowego
oraz Lidera Projektu.
9. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród spodziewane jest w grudniu 2015 r. oraz w
październiku 2016 r. Obecność członków Klubów na rozstrzygnięciu konkursu jest
obowiązkowa i wymagane jest wcześniejsze mailowe lub telefoniczne potwierdzenie obecności
Koordynatorowi Klubów.
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