
 Cel

Rozbudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów w Polsce oraz 

na temat wszechstronnych związków człowieka z lasem.

 Tematyka

Treścią gawęd powinny być dziedziny związane z kulturą ekologiczną, z dawnym i obecnym 

stosunkiem człowieka do lasu oraz ze współczesnymi funkcjami lasu. W wystąpieniach można też 

zaznaczyć atrakcyjność i odnawialność drewna, które wzbogaca nasze życie codzienne. Tematem 

gawęd mogą być osobiste przeżycia autorów związane z lasem, leśnictwem, a także zadrzewieniami 

i parkami dendrologicznymi.

 Uczestnicy

Pracownicy Lasów Państwowych, parków narodowych, parków krajobrazowych, ogrodów 

botanicznych, arboretów, wykładowcy i studenci wydziałów leśnych wyższych uczelni, 

nauczyciele i uczniowie leśnych szkół średnich, emerytowani leśnicy oraz inni miłośnicy lasu.

 Zgłoszenie uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy (pod linkiem dostępnym ) należy wypełnić elektronicznie do 31 tutaj

marca 2022 r. 

 Warunki konkursu

1. Przegląd wystąpień konkursowych odbywać się będzie w trybie zdalnym. Ocenie podlegać 

będą nagrania wideo wystąpień uczestników, które należy przesłać do 22 kwietnia 2022 r. 

(do godz. 24:00) drogą elektroniczną.

2. Organizator przewiduje wspólne spotkanie podsumowujące konkurs wraz z wręczeniem 

nagród na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w dniach 26–27 maja 2022 r. 

Forma spotkania i liczba zaproszonych gości dostosowane będą do aktualnych obostrzeń 

pandemicznych.
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3. Nagranie wideo zgłoszonego wystąpienia musi spełniać następujące warunki:
a. Czas nagrania: 6–7 minut.
b. Na nagraniu występować może tylko jedna osoba – uczestnik konkursu.
c. Osoba występująca może mieć dowolny strój i rekwizyty.
d. Gawędę należy opowiedzieć, a nie odczytywać.
e. Tło nagrania powinno być neutralne, pozbawione elementów graficznych 

identyfikujących marki (logotypy, nazwy firm itp.). Należy nagrywać w 
pomieszczeniu, np. na tle ściany, grafiki tematycznie związanej z konkursem.

f. Film musi stanowić jedno, statyczne ujęcie (najlepiej z użyciem statywu). 
Niedozwolona jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji (montażu).

g. Wymagana jest wysoka rozdzielczość (nie mniejsza niż 1920 x 1080 pikseli tzw. 
FullHD i format obrazu 16:9 w poziomie) oraz dobra jakość dźwięku.

h. Film można nakręcić w dowolnej technice, dowolnym sprzętem (kamerą, aparatem 
fotograficznym, telefonem komórkowym) i zapisać go w formacie mov, mp4, avi, 
MPEG4.

i. Film należy przesłać za pomocą bezpłatnego transferu WeTransfer.com na adres e-
mail: okl@okl.lasy.gov.pl, podając w tytule: Bajarze z Leśnej Polany, imię i nazwisko 
uczestnika, tytuł gawędy. 

j. Zgłoszony film nie może zawierać treści obraźliwych i wulgarnych, naruszać dóbr 
osobistych i praw autorskich osób trzecich.

k. Wraz z filmem należy przekazać „Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw 
majątkowych do filmu przesłanego do konkursu”.

4. Gawędy mogą być wyłącznie własnego autorstwa. Organizator nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników 

Konkursu.

5. Wraz nagraniem wideo powinien być przesłany do Organizatora tekst gawędy. Format 

dokumentu programu Word (docx), czcionka Arial 12 pt, tekst wyjustowany.

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika na 

nieodpłatną publikację swojego wizerunku przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, a 

także z zezwoleniem na wykorzystanie autorskich tekstów prezentowanych gawęd na 

polach eksploatacji określonych w Oświadczeniu o przeniesieniu autorskich praw 

majątkowych (Załącznik 1 do regulaminu) przesłanego wraz z filmem do Konkursu, bez 

ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia XV Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora 

Andrzeja Zalewskiego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
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Patronat medialny

 Jury

Wystąpienia w formie nagrań oceni Jury, którego skład ustali Organizator. Każdy z członków Jury 

otrzyma wszystkie nagrania uczestników w tym samym czasie i oceni wystąpienia. Biorąc pod 

uwagę założone kryteria przyznaje poszczególnym uczestnikom odpowiednią liczbę punktów w 

pięciostopniowej skali ocen. Suma punktów podzielona przez liczbę członków Jury stanowi 

właściwą ocenę wystąpienia.

 Kryteria oceny

1. Sprawność komunikacyjna (sposoby budzenia zainteresowania słuchaczy).

2. Sprawność i poprawność językowa (poprawność gramatyczna, składniowa i frazeologiczna, 

bogactwo słownictwa).

3. Wymowa (poprawna, płynna, wyraźna, zmienny poziom głośności), urozmaicona 

intonacja, poprawne akcentowanie.

4. Stosowanie elementów nacechowanych stylowo (np. stylizacja gwarowa) i retorycznych 

(np. elementy dialogu, pytania retoryczne i stylistyczne) oraz elementów żartobliwych i 

komicznych.

5. Język ciała (gestykulacja, mimika, rekwizyty).

6. Zgodność wypowiedzi z tematyką konkursu.

7. Właściwe korzystanie z limitu czasu.

8. Wrażenia ogólne (atrakcyjność wystąpienia).

 Nagrody

1. Laureaci otrzymają nagrody: I nagroda – o wartości 2000 zł, II nagroda – o wartości 1000 zł, 

III nagroda – o wartości 500 zł oraz statuetki Ośrodka Kultury Leśnej. 

2. Organizator przewiduje wyróżnienia.

3. Trzykrotny zwycięzca konkursu otrzyma tytuł „Superbajarza”. Uczestnik z tym tytułem ma 

prawo do startu w kolejnych edycjach konkursu po trzech latach przerwy.

 Postanowienia ogólne i końcowe

1. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Pleneru.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu podsumowania 

Konkursu bez podania przyczyny.

Kontakt:

Sekretariat Ośrodka Kultury Leśnej

e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl | tel.: 62 761 50 45
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