Regulamin konkursu filmowego
„NIE RYZYKUJ - STOP DOPALACZOM”
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we

Włocławku oraz Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.
Konkurs zorganizowany jest w ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia
„DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE”
II. TEMAT KONKURSU
1. Organizatorzy konkursu oczekują na filmy, których tematyka będzie nawiązywać do

zagrożeń związanych ze zjawiskiem
uwzględnieniem dopalaczy.

uzależnień, walki z narkotykami ze szczególnym

III. CELE KONKURSU
1. Zachęcenie młodzieży do korzystania z nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
2. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu.
3. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.
4. Promocja szkoły, do której uczęszcza uczeń.

IV. UCZESTNICY
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ponadgimnazjalnych z terenu powiatu

lipnowskiego.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem przystąpienie do konkursu jest przygotowanie filmu zawierającego przesłanie

DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE.
2. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (do trzech osób).

3. Na konkurs każdy uczestnik lub grupa może przesłać jeden film.
4. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę

konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas
projekcji nie przekracza 2 minut.
5. Dozwolona jest realizacja filmu przy użyciu urządzenia multimedialnego tj. telefon

komórkowy, aparatu fotograficzny, kamera w dowolnych realiach.
6. Będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność,
7. Przesłane filmy będą oceniane przez jury.
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VI. HARMONOGRAM KONKKURSU

1. Nadsyłanie prac do 11.12.2015 roku
2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14.12.2015 roku.
3. Wręczenie

nagród nastąpi podczas warsztatów profilaktycznych „Szkoła bez
dopalaczy”, które odbędą się w Zespole Szkół Technicznych
im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w dniu 16.12.2015 roku o godz. 10.30.

VII.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez

jury konkursu, składające się ze specjalistów
i realizacji filmu, powołane przez Organizatora.

w

dziedzinie

fotografiki

2. Filmom, które w ocenie jury spełniają założenia zgodne z tematyką konkursu będą
przyznane I, II i III miejsce.
3. Nagrody zostaną przyznane i wręczone uczestnikom konkursu.
4. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

VIII.

ZGŁOSZENIA

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) należy składać na adres: Zespół

Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej ul. Okrzei 3, 87 – 600 Lipno.
2. W przypadku pracy zbiorowej należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich autorów na

kartę zgłoszenia.
3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie

zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Wszyscy biorący udział w realizacji filmu podpisują stosowne oświadczenia (złącznik nr 2).
IX. PRAWA AUTORSKIE
1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez
prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do pokazów

konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, nadsyłane filmy nie mogą być
zabezpieczane przed przegrywaniem.
3. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące

lub
uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić
od
Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia
za
rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego
udostępniania filmu.
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4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć,

wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych
Organizatora.
5. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem
i
nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za
korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na
stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
X. UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w
trakcie przesyłki.
2. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD i DVD pozostają

w

archiwum Organizatora konkursu.
3. W celu wykorzystania jakichkolwiek utworów muzycznych organizator zaleca korzystanie z

bazy utworów z tzw. licencja otwartą - Creative Commons.
np.: http://incompetech.com/wordpress/.
4. Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będą Alicja Walaszczyk i Marcin

Złakowski ( alicja.walaszczyk@vp.pl ) tel. 54 2873321.
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