„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Regulamin konkursu filmowego
„NAKRĘĆ SIĘ NA EKOLOGIĘ”
§ 1 ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa.
2. Konkurs finansowany jest przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” ze środków Unii
Europejskiej, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§ 2 CELE KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przedstawienie walorów przyrodniczych gminy Iwkowa.
Propagowanie wśród młodzieży tematyki ekologicznej.
Uwrażliwienie uczestników na piękno otaczającej przyrody.
Uświadomienie młodzieży konsekwencji, jakie wynikają z zanieczyszczenia środowiska.
Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
Promocja twórczego sposobu realizacji filmu.
Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.

§ 3 TEMAT KONKURSU
Organizatorzy konkursu oczekują na filmy, których tematem będzie piękno przyrody widziane
oczyma uczniów, czyli jak młodzież spostrzega swoją okolicę, jakie jest ich środowisko naturalne,
jakie są walory gminy a także bolączki związane z naszą gminą.

§ 4 CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs trwać będzie od 7 maja 2018 roku do 31 maja 2018 roku.

§ 5 ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Zgłoszenia stanowiącego załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku uczestnictwa osoby nieletniej, karta podpisana
powinna być przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII oraz gimnazjalnych z terenu gminy Iwkowa.
3. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczniowie klas VII,
II kategoria – uczniowie klas gimnazjalnych.
4. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 4 osoby).
5. Na konkurs każdy uczestnik lub grupa może przesłać jeden film.
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6. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD, DVD lub pendrive jedną pracę
konkursową w obowiązujących formatach filmu, dowolnie wybranych przez uczestników:
MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP.
7. Czas projekcji nie przekracza 10 minut.
8. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad,
reportaż).
9. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia
multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
10. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość
merytoryczna.
11. Przesłane filmy zostaną przejrzane przez Organizatora i poddane wstępnej selekcji.

§ 6 ZGŁOSZENIA
1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu, należy składać do 31 maja 2018r. na adres (osobiście lub pocztą):
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa
32-861 Iwkowa 468
(pokój 23 - biuro Gminnego Ośrodka Kultury)
W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.
2. W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia ma obowiązek złożyć każdy z
autorów.
3. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie.
4. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.

§ 7 KOMISJA KONKURSOWA
1. Oceny filmów zgłoszonych do Konkursu i wyboru laureatów Konkursu dokonuje jury
powołane przez Organizatora.
2. W skład jury wchodzą wskazani przez Organizatora.
3. Jury liczy nie więcej niż 5 osób.
4. Jury dokona wyboru Laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami, biorąc pod
uwagę w szczególności: zgodność z tematem, pomysł na film.
5. Z prac Jury sporządzony zostanie protokół, który zostanie podpisany przez biorących udział w
posiedzeniu członków jury.
6. Decyzje Jury odnośnie wyboru Laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 19.06.2018.
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§ 9 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.
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.

§ 10 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. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania
przyczyn.
4. Prace konkursowe nie mogą być przesyłane na maila.
5. Zgłoszenie filmów do konkursu oznacza wyrażenie zgodny na ich nieodpłatne wykorzystanie
do niekomercyjnej działalności statutowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do
publikowania filmów zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych,
w mediach i wykorzystanie ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
6. Zgłoszenie filmów do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że filmy złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście przez
Uczestnika.
7. Filmy zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji
opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania filmów naruszających prawa osób
trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty
godzące w uczucia religijne.
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10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości
technicznej i niespełniających kryterium tematycznego.
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi na czas nieokreślony
prawa do nieodpłatnego wykorzystania filmów w następujących formach: utrwalania filmów,
zwielokrotniania określoną techniką, modyfikacji i obróbki, wprowadzenia do pamięci
komputerowej, nadania za pomocą wizji przez stację naziemną oraz za pomocą satelity,
rozpowszechniania za pomocą sieci internetowej i innych nośników elektronicznych –
publikacji ich na oficjalnej witrynie internetowej oraz w innych formach utrwaleń, a także
innych działań promocyjnych Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa oraz
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”. Z chwilą nadesłania
filmu i podpisanego Formularza zgłoszeniowego, Uczestnik przenosi na Organizatora
majątkowe prawa autorskie na polach ekspozycji wskazanych w zdaniu poprzednim.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem Uczestnika, że filmy zgłoszone do
Konkursu są jego autorstwa a nadesłane filmy nie zostały zgłoszone do innych konkursów i
publikacji.
13. Autor filmu jest zobowiązany uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku ewentualnych osób
widniejących na filmie. Z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej, prawa do wykorzystania
wizerunku tych osób przechodzą nieodpłatnie na Organizatora. Autor filmu musi posiadać
prawa autorskie do materiału i do podkładu dźwiękowego. Autor przekazuje prawa autorskie
na rzecz SRIPGI.
14. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
16. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Uczestnicy,
których filmy zostaną wykorzystane do działań promocyjnych SRIPGI oraz LGD „Na
Śliwkowym Szlaku”, wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska autora filmu w
opisie. Uczestnicy potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do
Organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
17. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz
warunki prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do
Organizatora.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.2017.880 z późniejszymi zamianami).
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