
ORGANIZATOR KONKURSU „ŚWIECIE NASZ” 
Sławieński Dom Kultury 
 

INFORMACJE PODSTAWOWE 
1) Konkurs przeznaczony dla uczniów klas starszych szkół podstawowych oraz uczniów 
szkół ponadpodstawowych. 
2) Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach indywidualnej i grupowej 
 
ZADANIE KONKURSOWE 
1) Zadaniem konkursowym jest stworzenie wideoklipu w oparciu utwór Marka Grechuty 
„Świecie nasz” 

2) Forma realizacji wideoklipu jest dowolna, liczy się przede wszystkim ciekawy pomysł! 

3) Czas trwania filmu nie może być  dłuższy niż 5 minut! 

PRZEBIEG KONKURSU I ZGŁOSZENIA  
1) Konkurs rozpoczyna się 9 października 2020 roku, a termin nadsyłania prac upływa w 
nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2020 roku. 

2) Wszystkie nadesłane prace zostaną zamieszczone na stronie 
Organizatora www.sdk.slawno.pl 
 
3) Do przesłanego pliku wideo musi być dołączony formularz zgłoszenia. 
 
4)Zgłoszenia mogą zostać dostarczone osobiście lub pocztą do siedziby organizatora:  
Sławieński Dom Kultury 
ul. A. Cieszkowskiego 2,  
76-100 Sławno  
Prace, podpisane imieniem i nazwiskiem mogą być przesłane na adres e-mail: 
konkursy@sdk.slawno.pl lub dostarczone jako kopie fizyczne (płyta DVD) razem ze 
zgłoszeniem. 
 
5) Zgłoszenia i prace przesłane po terminie nie będą poddane ocenie JURY. 

 

6) Uczestnik konkursu deklaruje, iż dysponuje prawami autorskimi wykorzystanych w 
wideoklipie materiałów oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku osób trzecich, jeśli takie 
występują. 

 

OCENA PRAC i NAGRODY 
1) Wszystkie nadesłane prace zostaną poddane ocenie Jury powołanego przez dyrektor 
SDK. 
- kategoria indywidualna, 
- kategoria grupowa. 
 

https://www.bing.com/search?q=dom+kultury+s%c5%82awno&FORM=QSRE4
https://www.bing.com/search?q=dom+kultury+s%c5%82awno&FORM=QSRE4
mailto:konkursy@sdk.slawno.pl


2) Decyzje Jury mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu. Nagrody w 
konkursie będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub otrzymać drogą 
pocztową. 

 
INNE POSTANOWIENIA  
1. We wszystkich sprawach organizacyjnych wykraczających poza kompetencje Jury 
prawo decyzji ma dyrektor konkursu. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają 
odwołaniom prawnym. 
2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego stanowi wyrażenie zgody na zawarte w 
regulaminie zapisy oraz wymienione informacje organizacyjne. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przetwarzania danych osobowych 
przekazanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
przesłanym formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji i 
udziału w kursie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych 
(Dz. U. Nr. 133 poz.883 z późn. zm.) 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia 
zakwalifikowanie do udziału w konkursie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do, publicznego odtwarzania i rozpowszechniania 
bez żadnych ograniczeń technicznych, ilościowych i czasowych prezentacji 
konkursowych. 
 

Świecie nasz 
Marek Grechuta 

Pytać zawsze - dokąd, dokąd? 
Gdzie jest prawda, ziemi sól? 
Pytać zawsze - jak zagubić 
Smutek wszelki, płacz i ból? 

Chwytać myśli nagłe, jasne 
Szukać tam, gdzie światła biel 
W Twoich oczach dwa ogniki 
Już zwiastują, znaczą cel 

W Twoich oczach dwa ogniki 
Już zwiastują, znaczą cel 

Świecie nasz, świecie nasz 
Chcę być z Tobą w zmowie 
Z blaskiem Twym, siłą Twą 
Co mi dasz? Odpowiedz! 

Świecie nasz - daj nam 
Daj nam wreszcie zgodę 
Spokój daj - zgubę weź 
Zabierz ją, odprowadź 

Szukaj dróg gdzie jasny dźwięk 
Wśród ogni złych co budzą lęk 
Nie prowadź nas, powstrzymaj nas 
Powstrzymaj nas w pogoni... 

https://www.google.pl/search?q=Marek+Grechuta&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MKkqKClaxMrnm1iUmq3gXpSanFFakggA0ppO1B4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwitlrDH75HsAhVE6qQKHVp_BmAQMTAAegQIBRAD


Świecie nasz 
Daj nam wiele jasnych dni! 
Świecie nasz 
Daj nam w jasnym dniu oczekiwanie! 
Świecie nasz 
Daj ugasić ogień zły! 
Świecie nasz 
Daj nam radość, której tak szukamy! 
Świecie nasz 
Daj… 
  



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Ja niżej podpisany biorę udział w konkursie „Świecie nasz” organizowanym przez Sławieński 

Dom Kultury zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie konkursu. 

Dane adresowe: 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Telefon …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………… 

Podpis i data 

W przypadku uczestnika niepełnoletniego podpis rodzica/opiekuna prawnego. 

………………………………………………………………… 

Podpis i data 

 

  



ANEKS NR 1 

DO REGULAMINU KONKURSU NA WIDEOKLIP  

DO PIOSENKI „ŚWIECIE NASZ” 

 

I. W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany :  

Zastępuje się treścią  w tytule: 

       INFORMACJE PODSTAWOWE 

1) Konkurs przeznaczony dla osób od 12 roku życia. 

     Zastępuje się treścią w tytule:  

       OCENA PRAC i NAGRODY 

1)  Jury przyzna nagrody finansowe w dwóch kategoriach. Pula na 

nagrody przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego wynosi 10 000 zł.  

Jury przyzna nagrody:  

I miejsce - Złoty Marek 

II miejsce - Srebrny Marek 

III miejsce - Brązowy Marek. 

2)  Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega  odwołaniu.  

 Zastępuje się treścią w tytule:  

        PRZEBIEG KONKURSU I ZGŁOSZENIA   

     1) Konkurs rozpoczyna się 9 października 2020 roku, a termin   

nadsyłania prac upływa w nieprzekraczalnym terminie 4 grudnia 2020 

roku.  

I. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie 

II. Aneks wchodzi w życie dnia 5 listopada 2020 r. 



ANEKS NR 2 

DO REGULAMINU KONKURSU NA WIDEOKLIP 

DO PIOSENKI „ŚWIECIE NASZ” 

I. W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany : 

Zastępuje się treścią w tytule: 

OCENA PRAC i NAGRODY 

1) Jury przyzna nagrody finansowe w dwóch kategoriach.  

 Pula na nagrody wynosi 13 000 zł: 

- 10 000 zł - kwota przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

- 3 000 zł - kwota przyznana przez Marszałka  Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie 

III. Aneks wchodzi w życie dnia 17 listopada 2020 r. 

 

  



ANEKS NR 3 

DO REGULAMINU KONKURSU NA WIDEOKLIP 

DO PIOSENKI „ŚWIECIE NASZ” 

I. W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany : 

Zastępuje się treścią w tytule: 

        PRZEBIEG KONKURSU I ZGŁOSZENIA   

     1) Konkurs rozpoczyna się 9 października 2020 roku, a termin   

nadsyłania prac upływa w nieprzekraczalnym terminie 10 grudnia 

2020 roku.  

I. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie 

II. Aneks wchodzi w życie dnia 27 listopada 2020 r. 

 


