
Regulamin konkursu
 na scenariusz audycji radiowej o lokalnym dziedzictwie kulturowym w ramach projektu

„Twórcza radioedukacja”

§ 1 

Warmińska Grupa Radiowa ogłasza konkurs na SCENARIUSZ AUDYCJI RADIOWEJ, 
którego tematem jest LOKALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE 
Audycja z przeznaczeniem do „eksploatacji” przez Radio Warmia Barczewo, o czasie trwanie 
do 20 minut, dalej zwanej „Konkursem”, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
Projekt dofinansowany został ze środków przyznanych przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński 
Zakątek”.

Wyjaśnienie:
Lokalne dziedzictwo kulturowe rozumiemy jako ogół wszelkich obiektów dziedzictwa kulturowego
(dóbr kultury z wyłączeniem kultury współczesnej),  rzeczy (zabytków) i niematerialnych obiektów
dziedzictwa wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i 
obyczajowymi- wydarzeniami historycznymi, postaciami historycznymi, a także kulturą, językiem, 
muzyką ludową.  

§ 2

1. Uczestnikami Konkursu mogą być: 
a) Osoby uczestniczące w warsztatach radiowych w ramach projektu „Twórcza radioedukacja”,
w grupie lub indywidualnie z gminy Barczewo
b) Osoby indywidualne lub grupy zorganizowane nie będące uczestnikami warsztatów 
radiowych z gminy Barczewo

2. Każdy uczestnik lub grupa uczestników Konkursu może złożyć dowolną ilość 
scenariuszy audycji. 

 § 3 

Organizatorem Konkursu jest Warmińska Grupa Radiowa przy Radiu Warmia Barczewo, z siedzibą 
w budynku Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie, ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo

§ 4 

1. Projekt oryginalnego scenariusza audycji, o którym mowa w § 1 ust. 1, powinien być 
zaprezentowany jako SCENARIUSZ, opatrzony tytułem wymyślonym przez 
autora/autorów.

2.  Pomysł na scenariusz jest dowolny ale podpowiadamy jakie elementy powinien zawierać 
scenariusz:
-    tytuł
-    wstęp do tematu, 
 informacja kto jest autorem scenariusza, do kogo jest skierowany
 główna treść- rozwinięcie wybranego wątku
 podsumowanie i zakończenie
 propozycja utworów muzycznych lub efektów dźwiękowych 

3. Audycja powinna trwać nie dłużej niż 20 min., przy czym mile widziane będą 
zrównoważone proporcje pomiędzy słowem, a muzyką.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytek


§ 5 

Terminy konkursu:
Ogłoszenie konkursu: 1.11.2021
Zakończenie konkursu: 26.11.2021
Finał i rozstrzygnięcie konkursu: grudzień 2021 r., podczas Mikołajek z Radiem Warmia Barczewo

§ 6

1. Uczestnik w pierwszej kolejności zgłasza swój udział w Konkursie wypełniając formularz 
zgłoszeniowy na adres mailowy: radiowarmiabarczewo@gmail.com
2. Do wyznaczonego terminu czyli 26.11.2021 r. uczestnik przesyła mailem SCENARIUSZ 
wraz z synopsisem (czyli skrótowym opisem audycji)
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu 
przez uczestników oraz wyrażeniem zgody na publikację scenariusza, gotowej audycji, 
upublicznienie nazwisk autorów oraz zgody upowszechniania wizerunku na zdjęciach lub w 
filmach potrzebnych do rozliczenia projektu oraz do publikacji w mediach.
4. Uczestnik wyraża również zgodę na to, że skierowanie pracy konkursowej do realizacji 
odbędzie się na warunkach i w oparciu o procedury obowiązujące w Radiu Warmia Barczewo. 
5. Uczestnik zgłaszając scenariusz do konkursu jednocześnie sceduje prawa do dowolnego 
korzystania ze scenariusza audycji na poczet Radia Warmia Barczewo, poprzez jego utrwalanie i 
zwielokrotnianie bezterminowo. Jest to równoznaczne z wprowadzeniem ewentualnych zmian w 
treści scenariusza.
6. Uczestnik wyraża zgodę na czynne uczestnictwo w realizacji audycji na podstawie swojego 
scenariusza. 

§ 7

Jury wybierze trzy najlepsze scenariusze audycji niezależnie od wieku uczestników oraz od tego 
czy scenariusz napisała jedna osoba lub grupa osób.

§ 8

Nagrodami w Konkursie będą:
- statuetki dla autorów trzech najlepszych scenariuszy przyznane po jednej statuetce dla 
pojedynczego  autora lub jedną statuetkę  dla całej grupy autorów. 
- nagrody rzeczowe 
- emisja wybranych audycji w Radiu Warmia Barczewo. 

§ 9
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Zgłoszenia do 26.11.2021 r. prosimy kierować mailowo na: radiowarmiabarczewo@gmail.com 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 784228219.
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