
 
Aktywne i zintegrowane społeczeństwo w kwestiach zdrowia psychicznego 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

   

   REGULAMIN KONKURSU 
 

Zdrowy i chory – obywatel tak samo ważny 

dla uczestników projektu, jak i do osób nie biorących w nim udziału, 

ale zainteresowanych tematyką, w ramach projektu 

Aktywne i zintegrowane społeczeństwo w kwestiach zdrowia psychicznego   

               

1.Organizator: 

Fundacja Ja, My, Oni 

 

2.Cele konkursu: 

– promocja zdrowia psychicznego wśród uczestników projektu,  jak i osób nie biorących 

w nim udziału, ale zainteresowanych tematyką; 

– zachęcenie zainteresowanych osób do zapoznania się z problematyką chorób psychicznych 

i nerwowych oraz możliwościami ich przeciwdziałania; 

– zadanie konkursowe będzie miało charakter aktywizujący, promocyjny, edukacyjny, 

kreatywny; 

– wymagana będzie od uczestników analiza problemu, znajomość obszaru zdrowia 

psychicznego i przedstawienie tego za pomocą środków multimedialnych. 

 

3.Ogólna informacja o konkursie: 

– konkurs adresowany jest do  uczniów szkół zlokalizowanych w powiecie zielonogórskim w 

wieku 14 – 19 lat; 

– uczestnicy konkursu zamieszkują teren powiatu zielonogórskiego; 

– osoby niepełnoletnie dostarczają zgodę opiekunów prawnych lub rodziców na wzięcie 

udziału w konkursie; 

– konkurs oparty jest na stworzeniu pracy - nagraniu filmu VIDEO ukazującego osoby zdrowe 

i chore (z zaburzeniami psychicznymi) jako tak samo ważne, wartościowe oraz ich rolę i pozycję w 

społeczeństwie; 

– prace  mogą być wykonywane dowolnym sprzętem nagrywającym obraz; 

– film powinien trwać minimalnie 30 sekund, a maksymalnie 10 minut; 

– film powinien zostać nagrany na płytę DVD; 
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– praca powinna zostać opatrzona danymi autora (imię i nazwisko, tytuł filmu), zarówno w 

filmie, jak i na nośniku danych; 

– do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace autorstwa uczestników, do których posiadają 

oni prawa autorskie; 

– w przypadku jakichkolwiek pytań, można kierować je na adres mailowy 

zielonagora@jamyoni.org.pl lub telefonicznie: 68-30-700-60. 

 

4.Zgłaszanie prac konkursowych 

– konkurs trwa od 1 sierpnia do 25 września 2015 r.; 

– prace należy dostarczyć do dnia 25 września 2015 r. do siedziby organizatora (Fundacja Ja, 

My, Oni ul. Chopina 9 65-001 Zielona Góra) samodzielnie lub listownie, wraz z formularzem 

zgłoszeniowym pracy (Załącznik nr 1). 

 

5. Ocena prac konkursowych 

– na potrzeby konkursu zostanie powołana komisja oceniająca prace – członkowie Zarządu 

Fundacji Ja, My, Oni, która dokona oceny nadesłanych prac; 

– rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 8 października 2015 r. podczas obchodów 

Zielonogórskiego Dnia Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze; 

– trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz przedstawione podczas Zielonogórskiego Dnia 

Zdrowia Psychicznego; 

– nagrodzone zostaną trzy filmy (I, II i III miejsce); 

– wyróżnienia otrzyma osiem kolejnych prac. 

 

6. Nagrody 

– I miejsce – laptop 

– II miejsce – rower 

– III miejsce – tablet 

– wyróżnienia ośmiu kolejnych filmów – upominki o wartości 100 zł. 

 

                                                           Regulamin zatwierdził: 
 

….....................................................                     
                                           (Prezes Fundacji Ja, My, Oni)                                
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 
 

Zdrowy i chory – obywatel tak samo ważny 

 
 
Data wpływu pracy do organizatora: 
 

 

 
Imię i nazwisko autora filmu: 
 

 

 
Tytuł filmu: 
 

 

 
 
 
 
Wyrażam zgodę na prezentację mojej pracy (filmu) podczas obchodów Zielonogórskiego Dnia 

Zdrowia Psychicznego w ramach projektu pt. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo w kwestiach 

zdrowia psychicznego, współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji konkursu pt.  Zdrowy i chory – obywatel 

tak samo ważny (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

 

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

                                                                 (podpis uczestnika konkursu) 


