REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO „ZOBACZ, GDZIE MIESZKAM”

I. Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod
Atlantami” w Wałbrzychu, zwana dalej Organizatorem.
Konkurs jest częścią realizowanego przez Bibliotekę projektu „O(d)czarujmy zaklęte miejsca”,
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu „Partnerstwo dla książki”.
II. Cel konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego filmu o wybranej rewitalizowanej dzielnicy
Wałbrzycha, który będzie ukazywał jej różnorodne walory. Film powinien zawierać materiał
przedstawiający ją jako ciekawe, zasługujące na promocję miejsce.
III. Zasady uczestnictwa
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VII szkoły podstawowej oraz uczniowie
szkół ponadpodstawowych. Każdy uczestnik może zgłosić jeden własny film. Warunkiem
udziału w konkursie jest dostarczenie do Organizatora wymaganych oświadczeń,
stanowiących załączniki niniejszego Regulaminu.
W Konkursie mogą brać udział wyłącznie filmiki, do których materiał został nakręcony
telefonem komórkowym. Muszą zawierać informacje o autorze, podane w końcowej części
filmu.
Prace należy przekazywać w formacie mp4 jako pliki nagrane na płytę DVD-ROM wraz z
wypełnioną kartą uczestnika (formularz w załączniku) w terminie do 31 października 2017 r.
w siedzibie Organizatora (Wałbrzych, Rynek 9, Akademia Młodych)
Materiał zgłoszony do konkursu nie może:
 naruszać dóbr osobistych przedstawionych osób,
 zawierać treści dyskryminujących,
 zagrażać moralnemu rozwojowi nieletnich,
 ranić przekonań religijnych.
Nagranie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać trzech minut.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu
Jury powołane przez organizatora oceni zgodność z tematyką konkursu, wartość artystyczną
filmiku, przekaz dzieła, pomysłowość i kreatywność twórcy, a także ilość pracy włożonej
w powstanie dzieła. Prace niespełniające wymogów Regulaminu zostaną zdyskwalifikowane.
Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone do 4 listopada 2017 r. na stronie internetowej
Organizatora oraz na Facebooku. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 10 listopada 2017 r.
w siedzibie Organizatora (Wałbrzych, Rynek 9)
V.
Prawa autorskie i pokrewne
Przystępując do konkursu uczestnik zapewnia, że jest autorem zgłoszonej pracy i nie narusza
praw autorskich osób trzecich.
Autor powinien uzyskać zgody osób, których wizerunki umieścił w filmie.
Zgłaszając dzieło do konkursu twórca wyraża zgodę na jego publikowanie przez Organizatora
w mediach elektronicznych w dowolnej formie z podaniem nazwiska autora. Wzięcie udziału
w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych
uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
VI. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do upowszechniania tylko wybranych filmów
konkursowych.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Więcej informacji o konkursie uzyskać można w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym pod
numerem telefonu:
(74) 648 37 07
(74) 648 37 29
Osoba do kontaktu - Andrzej Kaźmierczak.

