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Regulamin konkursu filmowego  

„Alwernijskie klimaty” 

 

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Zwierciadło Alwerni – gminny facebook” 

dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

 

§ 1. 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społecznej 

Mieszkańców Gminy Alwernia z siedzibą w Alwerni. 

2. Konkurs i nagrody w konkursie dofinansowane są z Programu Operacyjnego „Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich” przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

 

§ 2. 

1. Tematyka konkursu: 

Kultura, zwyczaje, ludzie, wydarzenia, przyroda, historia, ciekawe miejsca, obiekty itp.  – 

pozytywna wizja Gminy Alwernia.   

Ważne jest to, żeby była to wizja pomysłowa, nowatorska i nieszablonowa, która 

odda niepowtarzalność i wyjątkowość gminy i jej mieszkańców.  

2. Celem konkursu jest: 

 Wyłonienie trzech najbardziej oryginalnych i twórczych filmów zgodnych z tematyką 

konkursu. 

 Promocja Gminy Alwernia oraz aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Alwernia. 

 Zachęcanie uczestników konkursu do aktywności twórczej, artystycznej oraz lepszego 

poznania Gminy Alwernia. 

 Pozyskanie materiałów filmowych, które zostaną umieszczone na stronach forum 

internetowego Nowa-Alwernia.pl. 
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§ 3. 

Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Alwernia. 

2. Praca może być zgłoszona przez uczestnika indywidualnego lub przez grupę reżyserską, 

przy czym wszyscy uczestnicy konkursu muszą spełniać warunek określony w punkcie 1. 

3. Zgłoszona grupa reżyserska nie może liczyć więcej niż trzy osoby. 

4. Grupa reżyserska wskazuje Koordynatora Grupy, który w przypadku wygrania nagrody 

przez Grupę Reżyserską  uprawniony będzie do jej odbioru. 

5. Praca filmowa musi być zgodna z tematyką konkursu. 

6. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. reportaż, wywiad, 

dokument, opowieść fabularyzowaną, prezentację itp.). 

7. Maksymalny dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego to 6 minut, każdy autor 

(grupa) może oddać maksymalnie 2 prace. 

8. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zgłoszenia do Organizatora Konkursu nie 

później niż do 30 października 2011 na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu oraz przesłanie go w wersji elektronicznej na adres 

zwierciadlo.alwerni@gmail.com. 

9. Organizator Konkursu może udzielić wsparcia uczestnikom przede wszystkim poprzez: 

 udostępnienie nieodpłatnie cyfrowej kamery wideo na warunkach indywidualnie 

ustalonych z przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia,  

 udostępnienie nieodpłatnie nośników elektronicznych, 

 organizując warsztaty, których celem będzie przekazanie podstawowej wiedzy i 

umiejętności z zakresu tworzenia filmów amatorskich, 

 świadcząc pomoc i doradztwo podczas tworzenia filmu. 

§ 4. 

Prace konkursowe 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 10 listopada 2011 do siedziby Organizatora 

Konkursu (Rynek 7, Alwernia) na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres 

zwierciadlo.alwerni@gmail.com. 

2. Warunkiem przyjęcia pracy jest jednoznaczny opis materiału pozwalający na identyfikację 

mailto:zwierciadlo.alwerni@gmail.com
mailto:zwierciadlo.alwerni@gmail.com
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uczestnika lub grupy reżyserskiej. 

3. Nośniki elektroniczne (płyty DVD) są dostępne również u organizatora konkursu 

nieodpłatnie na podstawie złożonego zgłoszenia. 

4. Film zapisany powinien być w formacie divx, mov, avi, mpeg, mpg, mp4, wmv. 

5. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 

zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i 

kultury osobistej.  

§ 4. 

Prawa autorskie 

1. Zgłaszając film, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i 

osobiste do nadesłanego filmu. 

2. Twórcy zgadzają się na publikowanie i odtwarzanie filmu przez Organizatorów Konkursu na 

wszelkich polach eksploatacji. 

3. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania 

zrealizowanych przez nich filmów na wszelkich polach eksploatacji. 

4. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie 

zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr.133 poz. 883) na potrzeby organizacji konkursu 

oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Organizatora Konkursu. 

§ 5. 

Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, technika wykonania, stopień 

zgodności z tematyką konkursu, wrażenia artystyczne oraz wyniki głosowań użytkowników 

forum internetowego Nowa-Alwernia.pl 

2. Ocena prac przeprowadzona będzie przez Komisję Oceniającą, w skład której wejdzie 

przedstawiciel Organizatora Konkursu, przedstawiciel samorządu i przedstawiciel oświaty. 

3. Przyznane zostaną trzy równorzędne nagrody rzeczowe o wartości nie przekraczającej 

1000 zł. 

4. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Konkursu” oraz sposób przydziału nagród należy do 

Komisji Oceniającej. 
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§ 6. 

Ogłoszenie wyników 

1. O wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani 

pisemnie oraz za pośrednictwem forum Nowa-Alwernia.pl. 

§ 6. 

Uwagi końcowe 

1. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD-ROM i DVD, pozostają w 

archiwum Organizatora konkursu. 

2. Zgłoszony do konkursu nośnik CD-ROM lub DVD na którym zmieszczona została praca 

konkursowa staje się własnością Organizatora i nie będą zwracane. 

3. Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z konkursu jeżeli 

nie spełnia ona warunków Regulaminu Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyn. 

5. Wszystkie zgłoszone prace spełniające założenia Regulaminu Konkursu zostaną 

udostępnione na stronach forum internetowego Nowa-Alwernia.pl. 

6. Regulaminu dostępny jest również na stronie www.nowa-alwernia.pl lub można go zamówić 

pod adresem zwierciadlo.alwerni@gmail.com.  

 

http://www.nowa-alwernia.pl/
mailto:zweirciadlo.alwerni@gmail.com
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

Karta zgłoszeniowa 

uczestnika Konkursu Filmowego „Alwernijskie klimaty” 

ogłoszonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społecznej Mieszkańców Gminy 

Alwernia. 

 

Tytuł filmu 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Krótka notka o filmie (maks. 4 zdania) 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Autora oraz nazwa grupy reżyserskiej1 

 

…………………………………………………........................................................................... 

 

Imię i nazwisko Koordynatora Grupy Reżyserskiej2 

 

…………………………………………………........................................................................... 

                                            

1 Nazwa grupy reżyserskiej dotyczy sytuacji, kiedy praca filmowa będzie zgłoszona przez grupę osób. 

2 Nazwa grupy reżyserskiej dotyczy sytuacji, kiedy praca filmowa będzie zgłoszona przez grupę osób. 
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Szkoła / Uczelnia / Miejsce pracy* (niepotrzebne skreślić) 

 

…………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

Adres zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………..……...……… 

 

Tel. ................................................... e.mail ............................................................................... 

 

Oświadczenie Autora filmu 

 

Oświadczam, że przysługuje mi autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego filmu i 

przyjmuję warunki konkursu zawarte w Regulaminie. Jednocześnie wyrażam zgodę na 

wykorzystanie mojego filmu do celów promocji Projektu „Zwierciadło Alwerni – Gminny Facebook” 

oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelski Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. Zgadzam się na publikowanie i odtwarzanie filmu przez Organizatora Konkursu na 

wszelkich polach eksploatacji i oświadczam, że nie będę rościć praw do wynagrodzenia z tego 

tytułu. 

 

Data...........................................................................................................  

 

Podpis(y) Autora (ów)......................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

. ………………………………………………………………………………..……………………………. 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna na udział w Konkursie przez osoby poniżej 18-go 

roku życia…………………………….…………………………………………………………………… 

 


