Załącznik nr 1

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
„Działalność OSP w województwie opolskim - historia i współczesność”

Z okazji ustanowienia w Województwie Opolskim roku 2019
Rokiem Wolności i 15-lecia w Unii Europejskiej
15-lecie opolskich Ochotniczych Straży Pożarnych w Unii Europejskiej

I.

Cele konkursu :

 upowszechnienie wiedzy o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP)
w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, wspierania różnorodnych form pracy
kulturalno-oświatowej, popularyzacji dorobku strażackiego, krzewienia działalności
artystycznej i sportowej w miejscu zamieszkania i nauki uczestników konkursu
(rodzinna miejscowość, gmina),
 kształtowanie postaw społecznych uczestników konkursu poprzez pozyskiwanie
wiedzy na temat funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, a także
bezpośrednie zaangażowanie się w działalność lokalnych jednostek OSP,
 rozwijanie zainteresowań historią lokalną z uwzględnieniem dziejów jednostek
strażackich oraz roli społecznej jaką obecnie pełnią jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych w życiu lokalnych społeczności naszego regionu,
 popularyzacja dorobku jednostek OSP w województwie opolskim po przystąpieniu
Polski do UE w związku z jubileuszem piętnastolecia akcesji,
 doskonalenie znajomości języka polskiego i promocja szkolnych talentów,
 rozwijanie umiejętności plastycznych i realizacji materiałów filmowych.

II.
Tematyka konkursu :
Uczestnicy konkursu - poszczególne klasy (Organizatorowi zależy na tym, aby to były
prace grupowe, zespołowe, poszczególnych klas) mają za zadanie ukazać w swoich pracach
działalność jednostek OSP na wielu polach aktywności, obejmujących: akcje ratowniczogaśnicze, zwalczanie klęsk żywiołowych i ekologicznych, zawody pożarnicze, szkolenia
strażackie oraz inne formy działalności społeczno-kulturalnej na rzecz lokalnych społeczności,
a także historię poszczególnych jednostek OSP funkcjonujących na co dzień w miejscu
zamieszkania uczestników.
III.

Organizator konkursu :

Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Opolskiego, zwany dalej
Organizatorem. Obsługę organizacyjną związaną z organizacją Konkursu zapewnia Biuro
Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
IV.

Zasady udziału w konkursie :

1. W konkursie mogą brać udział klasy szkół podstawowych, gimnazjów (edycja w 2019 r.)
i szkół ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednej pracy konkursowej (jedna
klasa zgłasza jedną pracę konkursową) będącej efektem pracy grupowej uczniów
w terminie i formie, które zostały określone poniżej
3. Każda praca konkursowa ( praca plastyczna, praca literacka, praca filmowa) musi zostać
opisana z podaniem danych szkoły i klasy, która jest autorem pracy. Ponadto uczestnicy
wypełniają Kartę Uczestnika Konkursu, stanowiącą załącznik do regulaminu, którą
należy dostarczyć wraz z pracą do Sekretariatu Biura Konkursu (adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego, Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego,
ul. Piastowska 17, 45-082 Opole, tel. 77 4467847, mail: bdo@opolskie.pl).
4. Konkurs organizowany jest w trzech odrębnych kategoriach: plastycznej, literackiej
i filmowej. Każda kategoria konkursowa jest szczegółowa opisana w dalszej części
regulaminu konkursu.

V.

Kategoria plastyczna: klasy I –IV szkół podstawowych

1. Technika realizacji prac obejmuje - malarstwo, rysunek, tradycyjne techniki graficzne
(bez grafiki komputerowej), techniki mieszane.
2. Prace mają być wykonane w formacie A1 (594 x 841mm).

3. Kategoria plastyczna nie obejmuje prac przestrzennych.
4. Oprócz oryginału pracy praktycznej do Biura Organizacyjnego Konkursu należy
dostarczyć jedno zdjęcie fotograficzne pracy plastycznej w wersji elektronicznej.
5. Ocenie Jury podlegają w tej kategorii:
- zgodność treści pracy z tematem konkursu,
- oryginalność pomysłu i sposób jego przedstawienia
- ogólne walory estetyczne pracy.
VI.

Kategoria literacka: klasy V-VIII szkoły podstawowe

1. Prace konkursowe mogą być napisane w dowolnej formie literackiej
( m.in. opowiadanie, pamiętnik, list, rozprawka, reportaż).
2. Wszystkie prace należy przesłać do Biura Organizacyjnego Konkursu w dwóch formach
- wydruk komputerowy oraz wersja elektroniczna (na adres mailowy BOK).
3. Prace nie mogą przekraczać objętości 3 stron maszynopisu formatu A4, z zachowaniem
następujących ustawień: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między
wierszami – interlinia 1.5, margines dolny, górny, boczny 2,5cm.
4. Ocenie Jury podlegają w tej kategorii:
- zgodność treści pracy z tematem konkursu,
- oryginalność ujęcia tematu,
- twórcze spojrzenie autorów,
- dobór słownictwa,
- poprawność gramatyczna, ortograficzna oraz interpunkcyjna.
VII.

Kategoria filmowa: gimnazjaliści i szkoły ponadpodstawowe

1. Film przygotowany na Konkurs ma trwać od 3 do 5 minut i może być on opracowany
z wykorzystaniem różnych środków wyrazu (dokument, reportaż, fabuła, animacja,
materiał reklamowy, teledysk, satyra).
2. Uczestnicy konkursu przekazują do Biura Organizacyjnego Konkursu jedną pracę (film),
zapisaną na płycie DD-R lub DVD-R, którą można przygotować z wykorzystaniem
dowolnego sprzętu rejestrującego (np. telefon, aparat, kamera).

3. Praca konkursowa (film) musi spełniać następujące parametry techniczne:
a) rozdzielczość: 1280x720 (16:9 HD) lub większa,
b) dopuszczalny format: AVI, MP4, WMV, MOV,
c)

film musi zmieścić się na jednej płycie DVD (4,7 GB), którą uczestnicy dostarczają
do Biura Organizacyjnego Konkursu lub w wiadomości mailowej przesłanej na
adres: bdo@opolskie.pl (możliwość udostępnienia filmu za pośrednictwem linku do
dysku zewnętrznego).

4. Film zgłoszony do konkursu nie może naruszać praw autorskich oraz praw do
prywatności osób trzecich. Prezentowane w nim treści nie mogą przedstawiać ani
propagować zachowań zabronionych przez prawo, ani naruszających zasad dobrego
wychowania i kultury osobistej.
5. Ocenie Jury podlegają w tej kategorii:
-

zgodność treści pracy z tematem konkursu,
oryginalność ujęcia tematu,
pomysłowość koncepcji i technik wykorzystanych w filmie,
dobór obrazów i dźwięków,
wykorzystanie technik komputerowych oraz innych technik multimedialnych.

VIII.

Terminarz konkursu :

1. Organizator Konkursu podczas każdej jego edycji - zamieszcza informacje
o ogłoszeniu konkursu, terminie składania prac, ogłoszenia wyników i wręczenia
nagród – m.in. na portalu internetowym organizacji pozarządowych
www.ngo.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego.
2. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas
wydarzeń o zasięgu wojewódzkim z udziałem członków ZWO.
3. Laureaci konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają od Organizatora zaproszenia na
uroczystą galę wieńczącą konkurs, podczas której nastąpi wręczenie nagród oraz
prezentacja prac nagrodzonych w konkursie.

IX.

Jury konkursu :

1) Organizator konkursu zapewni do oceny zgłoszonych prac Jury, złożone z osób
posiadających doświadczenie i wiedzę właściwą dla poszczególnych kategorii
konkursu, a także posiadających wiedzę praktyczną o działalności OSP
w województwie opolskim.
2) Obowiązki sekretarza Jury pełni pracownik UMWO, który sporządza z posiedzenia
protokół.

X.

Nagrody w konkursie :

W każdej kategorii konkursowej (plastyka, literatura, film) Organizatorzy zapewniają
nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. Nagrody otrzymują
klasy uczestniczące w konkursie, a także indywidualnie nauczyciel prowadzący klasę,
która została nagrodzona w Konkursie.
Dla nagrodzonych i wyróżnionych klas Organizator Konkursu przewidział również
dodatkową formę podziękowania za udział w konkursie w formie bezpłatnego
zwiedzania wraz z przewodnikiem atrakcji turystycznych naszego regionu tj. m.in.
śląskiego Wawelu (Zamek i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu), skansenu
w Bierkowicach (Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu) oraz Muzeum Śląska Opolskiego
i Wzgórza Uniwersyteckiego w Opolu. Termin, czas i miejsce zwiedzania zostanie
ustalone po konkursie pomiędzy Organizatorem Konkursu a wychowawcami
nagrodzonych i wyróżnionych klas.

