
Załącznik nr 7 

Opis konkursu „Transport dla klimatu” 

 

Konkurs dla młodzieży z klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz ze szkół ponadpodstawowych. Konkurs 

polega na nakręceniu krótkiego spotu filmowego (do 2 minut), promującego Transport Zrównoważony. 

Projekt będzie realizowany w grupach do 3 uczniów oraz opiekun. 

Technika i forma nakręcenia spotu są dowolne - wywiad, reportaż, minifabuła, reklama, animacja itd. 

Filmy mają na celu promować transport zrównoważony, tj. przedstawiać jego charakterystykę, 

pokazywać zalety, zachęcać do korzystania z transportu zrównoważonego. Oceniona zostanie wartość 

merytoryczna filmu, potencjał edukacyjno-promocyjny i jakość realizacyjna. 

Zwycięskie filmy zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu promocji we własnych kanałach 

Zamawiającego (m.in. media społecznościowe). 

Grupa docelowa: uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz uczniowie szkół 

ponadpodstawowych wszystkich typów (szkoły średnie, technika, szkoły branżowe I stopnia). Konkurs 

zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych. 

Co może zostać zgłoszone do konkursu: spoty filmowe (o długości maksymalnie 2 minut), 

przygotowane w dowolnej formie i technice (wywiad, reportaż, minifabuła, reklama, animacja) 

promujące transport zrównoważony.  

Nagroda dla uczestników: Nagrody rzeczowe dla szkół, nauczycieli (opiekunów) oraz uczniów. 

Nagrody dla szkół mają mieć charakter pomocy edukacyjnych. Nagrodzone zostaną po 3 najlepsze filmy 

z każdej kategorii wiekowej. 

 

Do zadań Wykonawcy będzie należało: 

I. Przygotowanie koncepcji konkursu. 

Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcję konkursu, która obejmie:  

• określenie grupy docelowej konkursu i określenie jej liczebności; 

• przygotowanie planu promocji konkursu; 

• przygotowanie propozycji nagród; 

• opracowanie regulaminu konkursu, podziału na etapy, kryteriów wyboru nagrodzonych, 

harmonogramu konkursu; 

• analiza możliwości nawiązania partnerstwa z organizacjami społecznymi przy organizacji 

konkursu; 

• propozycje składu jury oceniającego prace konkursowe. 

 

II. Promocja konkursu 

Wykonawca przeprowadzi kampanię promocyjną konkursu i opracuje w uzgodnieniu  

z Zamawiającym materiały promocyjne, w tym: informacje o konkursie, notatkę prasową, identyfikację 

graficzną konkursu, plakat, baner internetowy, projekt mailingu/zaproszenia do konkursu, folder 

podsumowujący konkurs, zawierający omówienie zgłoszeń konkursowych. Wykonawca opracuje 

materiały w formie przeznaczonej do druku lub do wykorzystania w internecie, zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego. 

 

Planowane do wykorzystania formy promocji konkursu to:  



• zamieszczanie informacji na portalach internetowych, forach, grupach, stronach skierowanych 

do nauczycieli, dyrektorów szkół, uczniów, edukatorów 

• zamieszczanie informacji na portalach internetowych, forach, grupach, stronach skierowanych 

do osób zainteresowanych produkcją filmową 

• promocja w mediach społecznościowych. Wykonawca będzie przygotowywał gotowe treści 

postów, które Zamawiający, po akceptacji, będzie zamieszczał na swoich profilach w mediach 

społecznościowych. Wykonawca będzie dostarczał 2 posty w ciągu tygodnia, przez czas trwania 

promocji i konkursu;  

• e-mailing do potencjalnych uczestników konkursu, tj. do szkół podstawowych oraz do organów 

prowadzących, kuratoriów oświaty i innych (powtarzany raz w tygodniu); 

 

Przedstawione powyżej działania promocyjne będą realizowane w okresie trwającej 1 miesiąc promocji 

konkursu. Reklamy na portalach internetowych powinny być widoczne przez cały okres promocji 

konkursu. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym pozyska patronów merytorycznych i medialnych, których 

udział będzie mógł podnieść rangę i zasięg konkursu. 

Ponadto zwycięskie filmy zostaną umieszczone na kanale Youtube Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

i będą dalej promowane w Internecie i w mediach społecznościowych w formie zaproponowanej przez 

Wykonawcę, w tym na kanałach MKiŚ.  

 

III. Prowadzenie sekretariatu konkursu i ocena prac konkursowych 

Wykonawca zaprojektuje stronę internetową konkursu, która będzie stanowiła narzędzie do 

prowadzenia konkursu, zbierania zgłoszeń (na stronie zamieszczony zostanie formularz elektroniczny 

rejestracyjny) i promocji.  

Strona internetowa konkursu powinna mieć prostą formę, pozwalającą na umieszczenie podstawowych 

treści nt. konkursu, tj.: informacji o konkursie, regulaminu, informacji kontaktowych, podstrony 

umożliwiającej umieszczenie treści edukacyjnych (w formie tekstu, zdjęć i osadzonego video z serwisu 

typu YouTube), podstrony lub stopki prezentującej organizatorów, partnerów, patronów  

i fundatorów konkursu, podstrony z aktualnościami (wykonawca co najmniej raz w tygodniu będzie 

zamieszczał na stronie aktualność informującą o aktualnych działaniach w konkursie, przypomnienie  

o terminie przysłania raportów, informację o sprawdzaniu prac, ciekawe artykułu dotyczące tematu 

konkursu itd.) oraz podstrony umożliwiającej umieszczenie informacji o zwycięzcach konkursu wraz 

z galerią zdjęć. Strona powinny zawierać element identyfikujący stronę z tematyką konkursu (np. 

w formie grafiki w tle lub głównego banera). Strona powinna zawierać mechanizm umożliwiający 

samodzielne wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego. 

Serwer będzie dostosowany tak, aby było możliwe przesyłanie zdjęć/filmów projektów konkursowych 

wraz z formularzem w formie zaproponowanej przez Wykonawcę (np. filmy umieszczone będą na 

serwisach zewnętrznych takich jak YouTube, Vimeo itp., a w formularzu zainteresowani podadzą link 

do nagrania lub strona konkursu będzie posiadała mechanizm umożliwiający umieszczenie i 

wyświetlenie filmu. Dopuszczalne są inne formy zaproponowane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Zamawiającym). Strona musi umożliwiać odtwarzanie filmów przez gości strony. 

Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić biuro konkursowe, zapewniając możliwość komunikacji  

z uczestnikami i potencjalnymi uczestnikami konkursu oraz będzie nadzorował sprawny przebieg 

konkursu. Wykonawca sprawdzi wszystkie nadesłane zgłoszenia pod względem formalnym i na tej 



podstawie zakwalifikuje je do dalszej oceny. Wykonawca oceni wszystkie prace nadesłane w ramach 

konkursu, spełniające wymogi formalne, powoła jury konkursu (we współpracy i przy akceptacji 

Zamawiającego). Jury będzie składało się z min. 3 osób (w tym 1 przedstawiciel Zamawiającego i 2 

ekspertów zapewnionych przez Wykonawcę) i wyłoni zwycięzców konkursu wedle założonych 

wcześniej wytycznych. Wykonawca pokryje koszty udziału ekspertów w jury konkursowym. Eksperci 

muszą wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w produkcji filmowej lub telewizyjnej. 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 

• zapewnienie konkursowego adresu e-mail i numeru telefonu; udzielanie wszelkich informacji 

na temat konkursu zainteresowanym stronom. Kontakt telefoniczny i adres e-mail dostępny 

będzie dla uczestników konkursu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00  

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przez cały okres trwania konkursu. Dane 

kontaktowe dostępne będą na stronie internetowej konkursu, stronie internetowej 

Zamawiającego i w materiałach promocyjnych konkursu;  

• prowadzenie strony internetowej konkursu – publikowanie aktualności, usuwanie usterek, 

aktualizowanie treści; 

• opracowanie regulaminu konkursu w uzgodnieniu z Zamawiającym i nadzorowanie jego 

przestrzegania przez uczestników; 

• opracowanie formularza zgłoszeń oraz zbieranie zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia należy 

sprawdzić pod kątem spełniania wymogów formalnych wynikających z regulaminu konkursu. 

Zgłoszenia, tam gdzie możliwe, powinny być zbierane drogą elektroniczną. Administratorem 

danych będzie Minister Klimatu i Środowiska. a Wykonawca będzie je przetwarzał na 

podstawie umowy powierzenia;  

• ocena zgłoszeń konkursowych: Wykonawca, we współpracy i przy akceptacji zamawiającego 

powoła jury konkursu w składzie 3 osób (w tym 1 przedstawiciel Zamawiającego), 

przeprowadzi selekcję zgłoszeń do konkursu oraz oceni zgłoszenia. Zadaniem jury będzie ocena 

zgłoszeń konkursowych. Koszt udziału ekspertów w jury pokryje Wykonawca. Eksperci będą 

musieli wykazać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, której dotyczy 

konkurs, tj. jeden ekspert z dziedziny transportu zrównoważonego lub pokrewnej oraz jeden 

ekspert z dziedziny produkcji filmowej lub pokrewnej; 

• informowanie zainteresowanych o wynikach konkursu. 

 

IV. Zakup nagród  

a) Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zapewni nagrody dostosowane do tematyki 

i grupy docelowej konkursu oraz oznakuje je logotypami i informacjami wskazanymi przez 

Zamawiającego. Wraz z nagrodami laureatom konkursu wręczone zostaną oprawione dyplomy 

przygotowane przez Wykonawcę. 

Nagrody mogą stanowić np.: sprzęt filmowy, bony do sklepów ze sprzętem filmowym, kursy 

lub warsztaty filmowe, abonament na profesjonalne oprogramowanie do edycji filmów lub 

inne, zaproponowane przez Wykonawcę. 

b) Wykonawca dostarczy nagrody do miejsca, w którym odbędzie się wydarzenie 

podsumowujące konkurs, w dniu ich wręczenia laureatom. Jednocześnie Wykonawca na dzień 



przed wręczeniem nagród przedstawi je do wglądu Zamawiającemu. Do zadań Wykonawcy 

należeć będzie stworzenie listy i uzyskanie podpisów od osób nagrodzonych, potwierdzające 

otrzymanie nagród; 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, Zamawiający zastrzega prawo do zmiany formy 

przyznania nagród, np. na konferencję online, wysyłkę nagród bezpośrednio do laureatów 

lub inną formę odpowiednią do obowiązujących obostrzeń. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia miejsca składowania nagród i ich dystrybucji 

bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat; 

d) W przypadku nieobecności laureata na wydarzeniu podsumowującym konkurs, Wykonawca 

wyśle nagrodę do laureata - za potwierdzeniem odbioru. W przypadku nieodebrania nagród 

przez laureatów, Wykonawca dostarczy je do siedziby Zamawiającego 

e) Szczegółowe wymagania dotyczące nagród: 

• muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku w opakowaniach producenta; 

• muszą być trwałe; 

• muszą być estetyczne i wykonane z należytą starannością tj. bez zarysowań, przebarwień, 

pęknięć i innych uszkodzeń; 

• muszą posiadać gwarancję producenta (jeśli dotyczy). 

f) Łączna wartość nagród nie może przekroczyć 15 000 zł brutto. 

 

V. Prowadzenie dokumentacji konkursu i przygotowanie raportu 

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu, w formie papierowej 

(druk dwustronny) i elektronicznej na nośniku elektronicznym (pendrive), raportów końcowych  

z przygotowania i realizacji konkursów, obejmujący: 

• informacje jakościowe: m.in. w jaki sposób odbyła się promocja konkursu, gdzie zamieszczono 

informacje na temat konkursu, print screen-y zamieszczonych na stronach internetowych 

informacji, skany informacji zamieszczonych w czasopismach papierowych, sposób 

i uzasadnienie wyboru laureatów;  

• informacje ilościowe: zasięg promocji (suma nakładów i zasięgów różnych form promocji), 

liczbę nadesłanych zgłoszeń, liczbę uczestników aktywnie biorących udział w konkursie, 

rodzaj, ilość i sposób rozdysponowania nagród;  

• nadesłane formularze zgłoszeniowe w wersji elektronicznej, dokumentacja z oceny 

nadesłanych zgłoszeń (protokoły), dokumentację przekazania, z wysyłki nagród laureatom; 

• spis powstałych utworów wraz z wartością praw autorskich do poszczególnych utworów; 

 

Wykonawca, po zakończeniu konkursu, przekaże Zamawiającemu: 

• Oryginały protokołów posiedzeń jury zawierające liczbę nadesłanych zgłoszeń, listę 

odrzuconych zgłoszeń, sposób i uzasadnienie wyboru laureatów; 

• Sprawozdania i listy obecności z wydarzeń podsumowujących konkurs; 

• Oświadczenia o przekazaniu nagród laureatom konkursów. 

 

Raporty końcowe z realizacji konkursu, wraz z załącznikami, zostaną przekazane Zamawiającemu 

w terminie do 15 dni roboczych po zakończeniu konkursu, nie później jednak niż do 30 listopada danego 

roku. 



 

 

VI.  Wsparcie Zamawiającego w organizacji wydarzenia podsumowującego konkurs, w tym 

wręczenia nagród 

 

Finaliści zostaną nagrodzeni w ramach wydarzenia organizowanego we współpracy z Zamawiającym. 

Zamawiający poniesie koszty wynajmu sali, wyposażenia i cateringu, zadaniem Wykonawcy będzie 

zaprojektowanie i dystrybucja zaproszeń oraz koordynacja udziału finalistów w wydarzeniu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizowania wydarzeń podsumowujących 

konkurs. 


