
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO 

PT: „ SPRAWA DLA MŁODEGO REPORTERA 

–  CZŁOWIEK I JEGO HISTORIA.” 

  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Organizatorami konkursu filmowego są ARTeria - Centrum Kultury i Promocji  

w Ornontowicach oraz Grupa Filmowa Filmovies. 

1.2 Sponsorem nagród jest ARTeria - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach. 

1.3 Nabór filmów konkursowych trwać będzie do dnia 31 października 2019 r.  

1.4 Celem konkursu jest zapoznanie uczestników konkursu z gatunkiem dokumentu 

oraz reportażu a także wydobywanie ciekawych tematów spośród ludzi wokół nas. 

1.5 Organizator obok części konkursowej przewiduje pokazy specjalne, 

pozakonkursowe oraz wydarzenia towarzyszące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. POSTANOWIENA REGULAMINOWE 

2.1 Do konkursu można zgłosić film dokumentalny bądź reportaż, którego czas trwania 

nie przekracza 10 minut (łącznie z obowiązkowymi napisami końcowymi). 

2.2 Film może być wykonany przez jedną, dwie lub trzy osoby. Autorami są osoby 

które wykonały film i wypełniły formularz zgłoszeniowy (w przypadku osób 

niepełnoletnich, film zgłasza opiekun prawny). 

2.3 Film musi być wyprodukowany w 2019 roku. 

2.4  Film należy zgłosić do kategorii wybranej z poniższych: 

- UCZNIOWIE - Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gminie Ornontowice, 

- OPEN - Osoby mieszkające bądź pracujące na terenie Gminy Ornontowice. 

2.5 W przypadku gdy przynajmniej jedna osoba w grupie nie będzie uczniem Szkoły 

Podstawowej w Gminie Ornontowice film zostanie zakwalifikowany do kategorii 

OPEN. 

2.6 Film nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (materiał do którego nie 

mamy praw autorskich musi mieć oznaczenie w filmie na zasadach zgodnych  

z prawami autorskimi). 

2.7 Filmy niespełniające powyższych kryteriów nie zostaną dopuszczone do konkursu. 

2.8 Oceny technicznej (zgodność z regulaminem konkursu) dokonują instruktorzy 

Grupy Filmowej Filmovies. 

2.9 Oceny merytorycznej - przyznanie nagród głównych w dwóch kategoriach dokonuje 

Jury w składzie 3 osób. 

2.10 Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o dostaniu się do Konkursu Głównego 

drogą mailową pod wskazany w zgłoszeniu adres email. Jeśli film nie będzie 

spełniał kryteriów  regulaminu, uczestnik ma prawo w ciągu 5 dni od daty 



otrzymania wiadomości e-mail poprawić film oraz dostarczyć go tak samo jak 

pierwszą wersję filmu konkursowego. 

2.11 Prace konkursowe – filmy w formacie format MPEG 4,MP4, MOV, WMV lub AVI.  

można dostarczyć na dwa sposoby: 

- drogą elektroniczną, wysyłając link do pobrania filmu na adres 

g.f.filmovies@gmail.com, 

- na nośniku zewnętrznym, pendrive, płyta DVD, do sekretariatu ARTeria  

w godzinach urzędowania. Nośnik zostanie bezzwłocznie oddany od razu po 

zgraniu filmu przez pracownika ARTerii. 

2.12  Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest akceptacja niniejszego 

regulaminu oraz dostarczenie podpisanych formularzy konkursowych (w przypadku 

wykorzystania wizerunku osób trzecich tj. nie biorących udział w konkursie, należy 

dostarczyć zgodę osoby na publikowanie wizerunku w zakresie konkursu 

filmowego (dostępne w załączniku). 

2.13 Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych 

umieszczonych w aplikacji zgłoszeniowej filmu. Podanie niepełnych lub 

nieprawdziwych danych osobowych, bądź też nie podanie ich w ogóle, powoduje 

wykluczenie z udziału w konkursie. 

2.14 Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do części 

konkursowej, chyba że Organizator biorąc pod uwagę szczególne okoliczności 

postanowi inaczej. 

2.15 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego lub 

dotarły z opóźnieniem na skutek przyczyn niezależnych. 

2.16  Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ARTerii – Centrum Kultury i 

Promocji w Ornontowicach, a także członkowie Jury konkursowego. 

 

 

 



3. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. 

3.1 Spośród Prac konkursowych Jury wybierze najlepsze i przyzna następujące 

nagrody: 

 

a) UCZNIOWIE  

 

I miejsce –  karta prezentowa empik o wartości 120 zł 

II miejsce – karta prezentowa empik o wartości 90 zł 

III miejsce – karta prezentowa empik o wartości 60 zł 

 

b) OPEN  

 

I miejsce –  karta prezentowa empik o wartości 120 zł 

II miejsce – karta prezentowa empik o wartości 90 zł 

III miejsce – karta prezentowa empik o wartości 60 zł 

3.2 Jeżeli film został wykonany przez więcej niż jedną osobę, nagroda zostanie 

proporcjonalnie podzielona na ilość autorów. 

3.3 Dla wszystkich uczestników ZAKWALIFIKOWANYCH DO konkursu 

GŁÓWNEGO – Organizator przewiduje bilety do kina w postaci voucherów 

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oraz podziału nagród  

a także do ich nie przyznania lub zastąpienia wyróżnieniami. 

3.5 Informacje o nagrodzonych pracach zostaną przekazane w sposób bezpośredni 

zwycięzcom podczas gali wręczenia nagród. W razie nieobecności autora 

informacje te zostaną przekazane telefonicznie lub mailowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DANE OSOBOWE 

 

4.1 Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatorów (którzy są współadministratorami danych) zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 

4.2 Zgoda obejmuje dane osobowe osób wymienionych w FORMULARZU 

ZGŁOSZENIA FILMU. 

 

4.3  Organizatorzy przetwarzają dane osobowe w celach związanych z organizacją 

Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych  

i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz ich brak uniemożliwia 

wzięcie udziału w konkursie. 

 

4.4  Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, o których 

mowa w ust. 3 oraz przez okres przedawnienia roszczeń.  

 

4.5 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

4.6 Osobie której dane dotyczą przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo 

do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia 

danych.  

 

4.7 W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, osobie przysługuje prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

 

 



5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

5.1 Zgłoszenie filmu do udziału w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem zasad 

niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora.  

 

5.2  Wypełniając aplikację (kartę) zgłoszeniową uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 

wykorzystanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o danych).  

 

5.3 Organizatorzy konkursu nie odpowiadają za naruszenie praw osób trzecich powstałe 

w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów.  

 

5.4 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu bez 

podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych 

uczestników konkursu.  

 

5.5 O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują 

organizatorzy konkursu. 

 

5.6 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu 

bez podania przyczyn.  

 

5.7  Decyzje Organizatora i Jury konkursu są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.  

 

5.8 Organizator nie jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień w przedmiocie decyzji 

Jury konkursu. 

  


