
 

 

 

Regulamin  
konkursu na Małą Formę Sceniczną 

rok szkolny 2019/2020 
 
 
 
§ 1  

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem konkursu jest Miasto Bydgoszcz przy współpracy z gminną jednostką budżetową 

- Pałacem Młodzieży.  
2. Przedmiotem konkursu jest: 

 prezentacja przedstawienia (małej formy scenicznej) o charakterze ekologicznym 

 nagranie filmu ekologicznego (spotu, teledysku itp. o tematyce ekologicznej).  
3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy: 

– dzieci w wieku przedszkolnym,  
– dzieci w wieku szkolnym, 
– młodzieży szkół ponadpodstawowych, 
– uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego.  

4. Zgłoszenia placówki do udziału w konkursie dokonuje dyrektor lub osoba uprawniona  
do reprezentowania placówki.  

5. Oceny prezentowanych przedstawień oraz nadesłanych filmów dokona komisja konkursowa, 
w której skład wejdą przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Pałacu Młodzieży, 
możliwy jest też udział przedstawiciela środowisk artystycznych.  

6. Przy ocenie przedstawień oraz nadesłanych filmów komisja będzie brała pod uwagę: 
atrakcyjność i pomysłowość zaproponowanej formy przekazu treści proekologicznych, 
spełnienia celu edukacyjnego oraz wartości artystyczne. Komisja dysponuje pełną swobodą 
w podejmowaniu decyzji, co do wyboru nagrodzonych przedstawień i filmów, a w szczególności 
może przyjąć kryteria wyboru oparte na subiektywnych uczuciach. 

 
 

§ 2  
 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE  
 

1. Z danej placówki mogą być zgłoszone maksymalnie dwie grupy występujące w dwóch różnych 
kategoriach wiekowych oraz jeden film. W kategorii przedszkola można zgłosić maksymalnie 
jedną grupę występującą z danej placówki  

2. Eliminacje zostaną przeprowadzone w dniach 25-26 lutego 2020 r. w Sali Widowiskowej 
Pałacu Młodzieży, ul. Jagiellońska 27. 

3. W przypadku dużej liczby zgłoszonych filmów może być ustalony osobny termin przeglądu  
tej kategorii konkursowej.  

4. Do eliminacji mogą przystąpić wszystkie zespoły zgłoszone do konkursu i spełniające warunki 
określone w niniejszym regulaminie.  

5. Na podstawie oceny dokonanej przez komisję konkursową zostaną wyłonieni laureaci 
w następujących kategoriach: 

- dzieci w wieku przedszkolnym,  
- dzieci w wieku szkolnym klasy 1-3, 
- dzieci w wieku szkolnym klasy 4-6, 
- młodzież klas 7-8 oraz starsza. 

 



 

 

- kategoria film - obowiązuje jedna wspólna kategoria wiekowa.  

6. Udział w konkursie będzie miał wpływ na ogólną punktację placówek oświatowych  
w całokształcie działań na rzecz edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2019/2020.  

7. Ustala się następujący sposób punktowania placówek: 
- za przystąpienie do konkursu - 3 punkty, 
- za uzyskanie wyróżnienia - 5 punktów, 
- za zajęcie trzeciego miejsca w każdej kategorii - 6 punktów, 
- za zajęcie drugiego miejsca w każdej kategorii - 8 punktów, 
- za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii - 10 punktów. 

 
8. Wymagania techniczne związane z prezentacją przedstawienia: 

- Czas trwania przedstawienia nie może przekroczyć 10 minut.  
- Organizator nie dopuszcza wzbogacania formy scenicznej prezentowanej podczas 

przeglądu prezentacją multimedialną 
- Podczas występu nie można korzystać z mikrofonu. 
- Za przekroczenie limitu czasu będą odejmowane punkty przy ocenie występu.  
- Podkład muzyczny niezbędny do prezentacji przedstawienia należy dostarczyć 

na pendrive lub płycie CD w formacie mp3) 
 

9. Wymagania techniczne związane z filmem: 

 Czas trwania nagrania nie powinien przekraczać 3 min (maksymalna dopuszczalna 
długość filmu to 4 minuty włączając napisy początkowe i końcowe).  

 Technika rejestracji jest dowolna – kamera, telefon komórkowy, aparat cyfrowy ect.  

 Na konkurs można zgłosić wyłącznie film, który wcześniej nie był nagradzany  
ani prezentowany w konkursach. 

 Wielkość pliku z filmem nie powinna przekraczać 60 MB - obowiązuje format mp4.   

 Film można przesłać na adres dak2@palac.bydgoszcz.pl np. za pośrednictwem strony   
www.wetranfer.com 

 Film może być zamieszczony w formie niepublicznego linku, zapisanego uprzednio 
w serwisie YouTube filmu – link do filmu winien być podany w zgłoszeniu elektronicznym.  

 Film może być także nagrany na płytę lub pendrive i przesłany na adres Pałacu 
Młodzieży, ul. Jagiellońska 27 z dopiskiem „film na konkurs Mała Forma Sceniczna”. 

 Nadesłane na konkurs płyty, pendrive itp. nie będą zwracane. 
10. Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na adres dak2@palac.bydgoszcz.pl wypełniając 

kartę zgłoszenia i podpisując zgody związane z udziałem w konkursie. 

11. Dyrektor zgłaszając placówkę jest zobowiązany do posiadania zgody od rodziców/opiekunów 
prawnych wszystkich dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie na udział  konkursie, w tym 
upublicznienie wizerunku osób występujących w filmie. Wzór zgody w załączeniu. 

12. Dyrektor jest obowiązany poinformować rodziców/opiekunów prawnych uczniów występujących 

filmie, że w przypadku wygranej filmu może on być zamieszczony w sieci Internet, m. in. na stronie 
www.czystabydgoszcz.pl i w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook, 
Instagram. 

13. Autorem filmu może być wyłącznie nauczyciel danej placówki oświatowej.  

14. Zgłoszenia niekompletne lub nieczytelnie nie będą podlegać ocenie.  

15. Prace zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne z Regulaminem nie będą brane 
pod uwagę  

16. Filmy zgłaszane na konkurs są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika, 
a po zakończeniu przeglądu nie są zwracane i mogą być wykorzystane w ramach publikacji 
na stronie organizatora, m. in. na stronie www.czystabydgoszcz.pl i w ramach profili 
Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook, Instagram. 

17. Nadsyłając film na konkurs autor filmu zgadza się na późniejsze jego rozpowszechnianie 
przez Organizatora i Współorganizatora, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia 
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i nazwiska autora filmu oraz danych placówki oświatowej, z której zgłaszany jest film 
konkursowy. 

 
 

§3 
 

PRAWA AUTORSKIE ZWIĄZANE Z FILMEM 
 

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że: 
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego filmu 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  
b) nadesłany film jest wynikiem samodzielnej twórczości,  
c) nadesłany film jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nienagradzany w innych 

konkursach,  
d) nadesłany film nie będzie naruszał praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób 

trzecich.  
W przypadku, gdy wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanego filmu narusza 
prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany będzie 
do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, jakie poniesie lub może 
ponieść z tego tytułu Organizator Konkursu lub osoby trzecie oraz do zaspokojenia wszelkich 
prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących Organizatorowi lub osobom 
trzecim. 

2. Uczestnik oświadcza, że z chwilą wzięcia udziału w Konkursie udziela Organizatorowi 
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z filmu 
według uznania Organizatora na następujących polach eksploatacji:  
a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie filmu w całości lub w części, 
b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu 

każdej techniki, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, 
c) rozpowszechnianie filmu, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
w tym przy wykorzystaniu sieci Internet, m. in. na stronie www.czystabydgoszcz.pl 
i w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook, Instagram. 

d) Wykorzystywanie filmu do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych 
Organizatora, bez ograniczenia; w tym w ulotkach, Internecie, prasie, w prezentacjach 
elektronicznych itp. 

3. Dodatkowo Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby 
uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań filmu, w szczególności poprzez 
dokonywanie jego skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań i 
rozporządzanie nimi wg uznania Organizatora na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 
2 powyżej.  

5. W przypadku stwierdzenia wad prawnych nadesłanego filmu, zwłaszcza naruszenia praw 
autorskich osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo odrzucenia 
zgłoszonego filmu - a w przypadku ujawnienia tego faktu po ogłoszeniu wyników - 
do anulowania swojej decyzji i żądania zwrotu nagrody oraz ujawnienia informacji 
o zaistniałym fakcie.  

6. Zgłaszając film na konkurs autor filmu w przypadku przyznania nagrody wyraża zgodę na 
publikację swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, informacji o placówce 
z której film był zgłoszony, oraz nadesłanego filmu na stronach internetowych Organizatora, 
w szczególności na stronie: www.czystabydgoszcz.pl oraz na profilach Organizatora 
prowadzonych w serwisie Facebook  Instagram. 
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§ 4 

 
POSTAWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz jego interpretacji 
2. Ewentualne pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres dak2@palac.bydgoszcz.pl.  

3. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu na Małą Formę Sceniczną upływa z dniem 
24 stycznia 2020 r. 

4. Spotkanie organizacyjne z opiekunami grup występujących odbędzie się 17 lutego 2020 r. 
o godz. 16.00 w Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 w Bydgoszczy. 

5. Filmy należy przesłać najpóźniej do dnia 17.02.2020 r. (film można także przekazać 
organizatorom na płycie lub pendrive w dniu 17 lutego 2020 r. – w trakcie spotkania 
organizacyjnego – Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska godz. 16.00. 

6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym „Regulaminie” rozstrzyga przewodniczący komisji 
konkursowej. 

  
Miasto Bydgoszcz  
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Zgłoszenie do konkursu  
Mała Forma Sceniczna 

rok szkolny 2019/2020 

 
KATEGORIA PRZEDSTAWIENIE  

 

 

Zgłaszam niniejszą placówkę do udziału w konkursie na Małą Formę Sceniczną, na warunkach 
określonych w „Regulaminie”. 
 

 

............................................................................................................................................................. 
pełna nazwa placówki 

 
................................................................                                     …………........................................ 

adres placówki                                                                         telefon           
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

kategoria wiekowa zgodna z regulaminem § 2 pkt. 5 
 

  

..............................................................................................................................................................                                                     
imię i nazwisko opiekuna 

                                                    
 
.............................................................................................................................................................. 

tytuł przedstawienia 

 

 

...............................................................................                                 
 liczba uczestników 

 
............................................................................................................................................................... 

wymagania sprzętowe  

 

............................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................... 

 

                                                                                 ............................................................ 

        

 
                                                                          Podpis i pieczątka dyrektora placówki 

 
Bydgoszcz, dnia .................r.    
 
Uwaga:  
Zamieszczone informacje winny być wpisane czytelnie, dużymi, drukowanymi literami. 

 
 
 



 

 

Zgłoszenie do konkursu  
na Małą Formę Sceniczną 

rok szkolny 2019/2020 
 
 

KATEGORIA FILM 
 

 

 
Zgłaszam placówkę do udziału w konkursie na Małą Formę Sceniczną w kategorii film 
ekologiczny  
 

 

............................................................................................................................................................. 
pełna nazwa placówki 

 
................................................................                                     …………........................................ 

adres placówki                                                                         telefon           
 

 

  

..............................................................................................................................................................                                                     
imię i nazwisko opiekuna i autora filmu 

                                                    
 
.............................................................................................................................................................. 

tytuł filmu 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                               …. ........................................................... 
                                                                                      Podpis i pieczątka dyrektora placówki 

 
Bydgoszcz, dnia .................r.    
 

Uwaga:  
Zamieszczone informacje winny być wpisane czytelnie, dużymi, drukowanymi literami. 
 

 

 

 

 

 

          

 

 



 

 

 
 

 
OŚWIADCZENIE AUTORA FILMU 

ZGŁASZANEGO NA KONKURS MAŁA FORMA SCENICZNA  
 

 
1. Oświadczam, że jestem autorem filmu pt.  

 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

zgłoszonego na konkurs Mała Forma Sceniczna rok szkolny 2019/2020. 
 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu Mała Forma Sceniczna na rok 
szkolny 2019/2020 i akceptuję jego postanowienia.  
 

3. Oświadczam, że zgłoszony film nie był wcześniej prezentowany ani nagradzany 
w konkursach. 
 

4. Wyrażam zgodę na zamieszczenie filmu na stronie Miasta Bydgoszczy, w tym w mediach 
społecznościowych, wraz z podaniem informacji o tytule filmu, autorze i placówce, w imieniu 
której film jest zgłaszany. 

 
 

 

 
 
……………….........................................................................  

imię i nazwisko autora filmu  
 
 
 
……………….........................................................................  

     miejscowość i data  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE  

Dyrektora Placówki w związku ze zgłoszeniem filmu do konkursu  
MAŁA FORMA SCENICZNA  

 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu Mała Forma Sceniczna na rok 
szkolny 2019/2020 i akceptuję jego postanowienia.  
 

2. Oświadczam, że rodzice/opiekunowie prawni dzieci występujących w filmie zapoznali się 
z regulaminem i zostali poinformowani o tym, że w przypadku wygranej filmu może on być 
umieszczony na stronie internetowej Organizatora, w szczególności na stronie: 
www.czystabydgoszcz.pl oraz na profilach Organizatora prowadzonych w serwisie 
Facebook i Instagram. 

 
3. Oświadczam, że wszystkie osoby występujące w filmie wyraziły pisemną zgodę na udział 

w filmie, w tym na upublicznianie wizerunku, a w przypadku osób niepełnoletnich zgodę 
wyrazili ich rodzice lub opiekunowie prawni.  

 
 

 

 
 

………………......................................................  
imię i nazwisko dyrektor placówki 

 
 

……………….............................................................  
     miejscowość i data  
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Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego 
 

 
1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacją o zbieraniu i przetwarzaniu danych 

osobowych oraz regulaminem Konkursu Mała Forma Sceniczna. Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych moich / mojego dziecka przez organizatora oraz 
współorganizatora konkursu Mała Forma Sceniczna tj. Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy 
ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Pałac Młodzieży z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 
27, 85-097 Bydgoszcz w celu udziału dziecka w konkursie. Posiadam wiedzę, że podanie 
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  
 

2. W związku  konkursem wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego dziecka 
na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl, www.czystabydgoszcz.pl oraz 
www.palac.bydgoszcz.pl profilu organizatora i współorganizatora tj. Instagram i Facebook. 

 
3. Upubliczniony będzie wizerunek dziecka oraz placówka, w której uczy się dziecko i tytuł 

podstawienia lub filmu, w którym bierze udział. Nie będzie podawane imię i nazwisko 
dziecka. 

 
 
 
 
 
........................................................................  
 
imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna:  
 
 
 
 
........................................................................  
 
podpis rodzica lub prawnego opiekuna:  

 
 
 

........................................................................  
miejscowość i data:  

http://www.bydgoszcz.pl/
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