
 
 

 

 
REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU FILMOWEGO 

„MÓJ POMYSŁ NA FILM” 
 

1. Organizatorem konkursu filmowego jest: Zespół Szkół nr 3, ul. Morcinka 4, 
41-303 Dąbrowa Górnicza, tel. kontakt.: 32 268 86 02 we współpracy z 
Pałacem Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. 

2. Celem konkursu jest kształtowanie postaw twórczych wśród dzieci i 
młodzieży, rozwijanie pasji i wymiana doświadczeń. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny, organizatorzy nie pokrywają wydatków 
ponoszonych przez uczestników. 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich, gimnazjów oraz 
starszych klas szkoły podstawowej. 

5. Zadaniem uczestników konkursu jest nakręcenie filmu prezentującego 
dowolną opowieść na dowolny temat, obowiązkowo z fabułą, trwający nie 
dłużej niż 10 minut. 

6. Każdy film powinien posiadać czołówkę (tytuł i nazwiska twórców); należy 
również podać tytuły i nazwiska autorów fragmentów muzycznych 
wykorzystanych w filmie. 

7. Film powinien być zapisany w jednym z formatów do wyboru: jako plik AVI, 
MPEG lub MPEG 2. 

8. Praca konkursowa może być stworzona przez ucznia indywidualnie lub przez 
zespół uczniów. 

9. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę filmów. Prace, najlepiej w kopercie 
A4, powinny zawierać płytę z filmem oraz kartę zgłoszeniową (zał.1)  wraz z 
oświadczeniami rodziców /opiekunów prawnych/ uczestników konkursu 
(zał.2). Prace konkursowe można dostarczyć osobiście do sekretariatu 
organizatora lub przesłać drogą pocztową. 

10. Ostateczny termin dostarczenia prac konkursowych upływa 28.04.2017 roku. 
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, o terminie zgłoszenia 
decyduje data stempla pocztowego.   

11. Ocena prac zgłoszonych do konkursu będzie obejmować: scenariusz 
(oryginalny/adaptacja), grę aktorską, zdjęcia i montaż, trafność doboru 
dźwięków (muzyka, efekty dźwiękowe), wartość  technicznej strony filmu 
oraz ogólne wrażenie artystyczne (charakteryzacja, scenografia, kostiumy 
itp.). 

12. Ogłoszenie werdyktu jury nastąpi w maju 2017 roku, o szczegółach 
dotyczących dokładnego terminu, wręczenia dyplomów i nagród (Złoty, 
Srebrny i Brązowy Klaps) organizatorzy poinformują w odrębnym piśmie. Dla 
zwycięzców przewidywane są dodatkowo atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

13. Nadesłane prace oceni jury powołane przez organizatorów. Każdy z członków 



 
 

 

jury będzie oceniał filmy indywidualnie. Decyzje jury są ostateczne. 
14. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca 

własna, niepublikowana i nienagradzana w innych konkursach. 
15. Do udziału w konkursie nie zostaną dopuszczone filmy wykonane na odpłatne 

zlecenie, realizowane przy udziale firm/osób zajmujących się profesjonalnie 
montażem, produkcją filmów itp. 

16. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób  
ograniczone, nie mogą też naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób 
trzecich. Prace powinny być udostępnione na zasadzie wolnej licencji 
(www.creativecommons.pl). (Mile widziane np. wykorzystanie utworów 
muzycznych twórców lokalnych, studentów szkoły muzycznej itp. za ich 
wiedzą i zgodą). 

17. Płyty mogą zawierać także dołączone materiały promocyjne np. fotosy z 
planu, które mogą zostać wykorzystane  przez organizatorów. 

18. Płyty z filmami zgłoszonymi do konkursu przechodzą na własność 
organizatorów, pozostając w archiwum. Organizatorzy nie zwracają 
nadesłanych prac. 

19. Organizatorzy działają w dobrej wierze  i nie ponoszą odpowiedzialności        
w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej 
zgłoszonego filmu. Konsekwencje wynikające z ewentualnych roszczeń  o 
naruszenie praw osób trzecich ponoszą  wyłącznie uczestnicy konkursu. 

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania fragmentów i całych 
prac na potrzeby informacyjno-promocyjne. Wykorzystanie prac 
konkursowych w tym celu nie wymaga  zgody ich autorów. 

21. Do konkursu nie zostaną dopuszczone filmy naruszające godność ludzką, 
zawierające treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację 
seksualną, narodowość, raniące przekonania religijne i polityczne, zagrażające 
fizycznemu, psychicznemu  i moralnemu rozwojowi osób małoletnich. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku, 
gdy  zgłoszone prace nie spełnią warunków regulaminu lub ilość zgłoszeń 
konkursowych nie przekroczy 4. 

23. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie, a wynikłe w czasie trwania 
konkursu, będą rozstrzygane przez organizatorów. 

24. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu. 
 
Organizatorzy: 
Anna Dobaj, ZS nr 3, tel.: 725 002 499, anndobaj102@wp.pl 

Anna Podsiadło, ZS nr 3, tel.: 503 086 886,  brokyanna@gmail.com 

Edyta Matlas, ZS nr 3, tel.: 604 334 335, edyta7105@poczta.onet.pl 

Grzegorz Drygała, PKZ, tel.: 608 364 020, grzegorz.drygala@palac.art.pl 

Opieka merytoryczna (np. pomoc przy montażu) : Jarosław Cyba – AKF przy PKZ, tel.: 608 432 097, 

jarek@dno.pl 


