REGULAMIN I PODKARPACKIEGO KONKURSU FILMOWEGO
„Kręć się swobodnie”
§1
Organizator konkursu: Komitet Obrony Demokracji Podkarpacie
tel.: 795 988 630,
e-mail: konkurs@kodpodkarpackie.pl
www: konkurs.kodpodkarpackie.pl
§2
TEMAT KONKURSU
„ULICE WOLNOŚCI”
Wolność jest wokół nas, na ulicy, w domu, pracy, szkole, na uczelni. Wolność jest wszędzie. Ale dla każdego
wolność jest czymś innym. Czym jest dla Ciebie? Zrób o tym film. Film przede wszystkim dla młodych ludzi
o postrzeganiu wolności w swoim życiu codziennym. O jej rozumieniu. O tym jak bardzo jest ważna.
§3
CELEM KONKURSU JEST:
1) wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu nawiązującego do tematu konkursu,
2) zachęcenie młodzieży do twórczego wykorzystywania urządzeń multimedialnych,
3) rozwijanie wyobraźni twórczej,
4) promocja młodych talentów,
§4
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora przy ocenie dostarczonych prac będzie brała pod
uwagę:
1) wartość artystyczną filmu (np. kreatywność, oryginalność, sposób realizacji),
2) wartość merytoryczną (inspiracje i związek z tematem przewodnim konkursu)
3) wartość techniczną (np. jakość materiału, technika realizacyjna),
§5
WARUNKI UCZESTNICTWA
1) Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja uczestnika/zespołu na wydarzeniu FB dostępnym na
stronie konkurs.kodpodkarpackie.pl od dnia 30.09.2016. W przypadku pracy zespołowej, rejestracji

dokonuje jeden z członków zespołu, dodając informację o danych pozostałych członków zespołu.
2) W Konkursie mogą uczestniczyć osoby w wieku 13-25 lat.
3) Praca może być wykonana w dowolnie wybranej konwencji, gatunku i technice filmowej.
4) Filmy mogą być przygotowane indywidualnie lub w zespołach.
5) Uczestnik/uczestnicy konkursu może/mogą zgłosić do konkursu jedną pracę.
6) Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, reportaż, fabułę,
animację), które ukazują tematykę przewodnią konkursu
7) Film przed zgłoszeniem do konkursu nie może być wcześniej nigdzie nagradzany i w żadnej formie
publikowany.
8) Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego,
np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. Film należy nagrywać w postaci zapisu cyfrowego
video.
9) Czas maksymalny konkursowego filmu nie może przekroczyć 2 minut.
10) Udział w konkursie jest bezpłatny
11) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

§6
TERMIN I WARUNKI NADSYŁANIA PRAC:
1. Prace konkursowe należy przesłać jako link do filmu (na dowolnej dostępnej tylko dla autora i
organizatorów platformie) w dowolnym formacie jakości HD w terminie do 15.11.2016 r. Organizator
niezwłocznie potwierdzi otrzymanie pracy.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć dane autora/autorów (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, wiek
oraz metryczkę filmu)
3. Prace dostarczone po określonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
4. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu a także
nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatorów
§7
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Jury.
3. Jury dokona wyboru pracy konkursowej, która otrzyma pierwszą nagrodę w wysokości 1000 zł.
Dodatkowo komisja wybierze prace, które zostaną nagrodzone nagrodami dodatkowymi, jednakże w
uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do przyznania nagród wedle własnego uznania.
4. Jury zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.

5. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.12.2016.
7. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na wydarzeniu
konkursowym oraz na stronie internetowej www.kodpodkarpackie.pl oraz ogłoszona w mediach.
8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia
mailowo lub telefonicznie.
§8
PRAWA AUTORSKIE
1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności i praw autorskich osób
trzecich.
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 wszelkich polach eksploatacji czy innych przypadków
publicznego udostępniania filmu.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z
realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora. 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.
5. Autor/autorzy filmu zgłaszając film automatycznie wyraża/wyrażają zgodę na wykonanie kopii filmu,
emitowanie swojego dzieła podczas pokazów filmowych w trakcie trwania konkursu oraz po jego
zakończeniu. Oraz wykorzystanie filmu w celach promujących Stowarzyszenie KOD oraz Konkurs na
wszelkich polach eksploatacji.
6. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć filmu i jego fragmentów w materiałach reklamowych oraz
prezentacjach medialnych promujących konkurs i Komitet Obrony Demokracji.

