„Pleszew (się) kręci” REGULAMIN
KONKURSU

Regulamin
konkursu filmowego
pt: „Pleszew (się) kręci”
1. Organizator konkursu:
Urząd Miasta i Gminy Pleszew z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew – zwany
dalej Organizatorem.

2. Patronat:
Marian Adamek – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

3. Uczestnicy konkursu:
1) Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
(publicznych i niepublicznych) z terenu powiatu pleszewskiego oraz dorosłych
mieszkańców powiatu pleszewskiego.
2) Filmy zgłoszone do konkursu oceniane będą w dwóch kategoriach:
a) Kategoria szkolna – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
b) Kategoria open – dla osób powyżej 16. roku życia.

4. Cele konkursu:
1) rozwijanie umiejętności i zainteresowań dzieci i młodzieży
2) pobudzanie twórczego myślenia i kreatywności;
3) inspirowanie do pracy twórczej;
4) poznawanie lokalnej historii, ciekawych miejsc czy przyrody powiatu pleszewskiego
5) promocja Miasta i Gminy Pleszew

5. Przedmiot konkursu:
1) Przedmiotem konkursu jest wykonanie filmu nakręconego przy pomocy telefonu
komórkowego (smartfona), w którym w dowolny sposób ulokowany zostanie Pleszew.
Miasto może stać się głównym tematem filmu, może także być lokalizacją dla fabuły
wymyślonej przez autora/autorów pracy.
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2) Film konkursowy powinien spełniać następujące kryteria:
a) zostać wykonany przy użyciu telefonu komórkowego (smartfona), dozwolone jest
używanie programów do obróbki i montażu filmów oraz opatrzenie filmu
napisami początkowymi i końcowymi
b) trwać nie dłużej niż 3 minuty
c) zostać wykonany w formacie mp4 lub avi i zostać nagrany na płytę DVD
d) filmy mogą zostać wykonane przez indywidualnych twórców lub przez grupę (np.
klasę)
e) filmy powinny być kreatywne i pomysłowe
f)

film może być niemy lub udźwiękowiony. Jeśli w filmie zostaną wykorzystane
gotowe utwory bądź ich fragmenty, konieczne jest dołączenie załącznika z ich
wykazem (autor, tytuł)

3) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac, które nie
spełniają określonych wymogów.
4) Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatora.

6. Organizacja konkursu:
1) Organizator zawiadamia szkoły o konkursie drogą e-mailową, przesyłając pismo
przewodnie wraz z regulaminem do 26 kwietnia 2017 r., ponadto informacje
o konkursie będą znajdowały się na plakatach, na stronie Miasta i Gminy Pleszew, w
mediach społecznościowych oraz w prasie lokalnej.
2) Prace należy dostarczyć w formie płyty DVD w zaklejonej kopercie osobiście lub
przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 14
czerwca 2017 r. do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1, 63-300
Pleszew, z dopiskiem : Konkurs filmowy „Pleszew (się) kręci”.
3) Za datę wpływu pracy uznaje się dzień, w którym praca została złożona w miejscu
wskazanym przez Organizatora lub została nadana w placówce pocztowej.
4) Wszystkie zgłoszone prace powinny zawierać dane określone w załączniku nr 1 do
regulaminu.
5) W przypadku osób niepełnoletnich do pracy należy załączyć zgodę rodzica bądź
opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie zgodnie z załącznikiem nr 2 do
regulaminu.
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6) Brak któregokolwiek z w/w załączników powoduje dyskwalifikację pracy ze względu
na braki formalne.
7) W każdej kategorii wiekowej wyłoniony zostanie zdobywca nagrody głównej. Jury
zastrzega sobie również prawo do przyznania wyróżnień w każdej z kategorii,
dostrzegając indywidualne walory filmu, np. scenariusz, odtwórca jednej z ról, montaż
itp. Organizator przewiduje również przyznanie nagrody publiczności, która zostanie
rozstrzygnięta w czasie gali zorganizowanej w kinie ,,Hel”. Gala odbędzie się 22
czerwca 2017 roku. Tego dnia zostaną wręczone wszystkie nagrody.
8) Nagrodą główną w każdej z kategorii będzie czek o wartości 1000 zł.
9) Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora.
10) Komisja Konkursowa, oceniając prace przyznaje punkty w skali od 0-10. O
ostatecznym wyniku decyduje zgromadzenie przez uczestnika

największej liczby

punktów.
7. Kryterium oceny filmów:
1) kreatywność i pomysłowość
2) wartość artystyczną filmu
3) jakość wykonania
4) zgodność z tematyką konkursu
8. Postanowienia końcowe
1) Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2017 r.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
3) Za treść filmu odpowiada autor.
4) Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem
oraz oznacza zgodę uczestnika na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz
danych osobowych autorów prac do celów konkursu, a także bezpłatne publikowanie
i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w mediach.
5) Rodzic/opiekun prawny autora/autorów pracy wyraża zgodę na przeniesienie
autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora poprzez zgłoszenie
pracy do Konkursu i złożenie oświadczenia (załącznik nr 2) o zapoznaniu się z
warunkami regulaminu Konkursu.
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6) Organizator zastrzega sobie prawo do wyświetlania zgłoszonych w konkursie filmów
na terenie całego kraju, a rodzice/prawni opiekunowie autorów prac, wyrażają zgodę
na bezpłatne wyświetlanie wybranych przez Komisję Konkursową filmów na
uroczystości podsumowującej konkurs oraz prezentowanie ich w mediach, Internecie
itp. do celów promocyjnych i edukacyjnych.
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Załącznik nr 1
Pleszew dnia …………………
Imię i nazwisko autora

………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły

……………………………………………………………....

Klasa

…………………….. wiek ………………………………

Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………….
Nazwisko nauczyciela

………………………………………………………

*metryczkę należy wypełnić komputerowo i umieścić w kopercie

Załącznik nr 2
Pleszew, dnia ……………..2016r.
……………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki* ………………………………………..
w konkursie filmowym pt. „Pleszew (się) kręci” organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy
Pleszew.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach
prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagrody, wydawania, odbioru
nagrody przez Organizatora.
Oświadczam, że zapoznałem/łam* się z regulaminem konkursu.
…………………………………
(Podpis rodzica/opiekuna prawnego*)
*niepotrzebne skreślić
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