REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO „PO STRONIE ŻYCIA”
Zapraszamy młodzież ze szkół średnich do udziału
w Konkursie Filmowym
„PO STRONIE ŻYCIA”.
Patronat medialny:
Radio Fiat, Radio Jasna Góra, Tygodnik Niedziela
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin dotyczy Konkursu „PO STRONIE ŻYCIA”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Archidiecezja Częstochowska, Wspólnota „Pielgrzymi Niepokalanej”
i Referat Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, zwany dalej
„Organizatorem”.
§ 2 CELE KONKURSU
• promowanie wartości rodzinnych,
• pogłębianie świadomości młodzieży na temat wartości jaką jest życie człowieka,
• zwrócenie uwagi na istotną rolę jaką w życiu każdego człowieka pełni rodzina i bliskie relacje
pomiędzy jej członkami,
• zachęcanie do aktywności twórczej,
• rozwijanie wyobraźni twórczej.
§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii krótkiego filmu – do 3 minut.
2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów szkół ponad podstawowych.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez pełnoletniego ucznia lub zgody
rodzica/rodziców lub prawnych opiekunów ucznia jeśli uczeń nie jest pełnoletni.
5. Konkurs odbywa się w terminie od 25 kwietnia 2022 r. do 16 maja 2022 r. Prace dostarczone
po tym terminie nie będą podlegały ocenie.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Marszu dla Życia i Rodziny w dniu 29 maja 2022r.
§ 4 NAGRODY
1. Za zajęcie określonych miejsc w Konkursie Organizator przewiduje nagrody.
2. Nagrody zostaną wręczone podczas Marszu dla Życia i Rodziny 29 maja 2022 roku.
§5 ZASADY KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiej formy filmowej - do 3 minut, nawiązującej
do hasła „PO STRONIE ŻYCIA”.
2. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół -maksymalnie 3 osoby.
3. Na konkurs każdy uczestnik lub zespół może przesłać jeden film.
4. Film należy przygotować w formacie umożliwiającym publikację w serwisie YouTube. Preferowana
orientacja
pozioma.
Format
pliku
zgodny
z
obowiązującymi
standardami:
(.MOV .MPEG4 .MP4 .AVI .WMV .MPEGPS .FLV .3GPP)
5. Twórcy filmu mogą wykorzystać i łączyć różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad,
reportaż, teledysk, animacja, techniki łączone).
6. Film można wykonać dowolną techniką przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego,
np. telefon komórkowy, tablet, aparat fotograficzny, kamera, oprogramowanie do animacji itp.
7. Od osób występujących w filmie jego autorzy mają obowiązek uzyskania zgody pisemnej na udział
w filmie i na jego nieodpłatną publikację w mediach.

* Właściwa ochrona wizerunku osób przedstawionych w filmie leży wyłącznie po stronie autora filmu.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, w tym prawne, związane
z przygotowaniem pracy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających
kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
9. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
10.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. Pierwszy etap wewnątrzszkolny,
drugi etap zewnętrzny. W pierwszym etapie należy wyłonić dwie prace konkursowe, które należy
dostarczyć do organizatora konkursu.
11.
Prace konkursowe muszą być opatrzone metryczką: imię, nazwisko, wiek, adres, telefon, adres
e-mailowy, nazwa i adres szkoły, którą reprezentuje autor pracy, imię i nazwisko opiekuna.
12.
Do pracy należy dołączyć wymagane zgody dotyczące publikowania wizerunku osób trzecich,
zgodę autora na publikację nieodpłatną jego pracy w mediach oraz oświadczenie, że praca
jest własnością osoby podającej się za autora i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
(Zgoda w postaci skanu wraz z pracą).
13.
W przypadku wykorzystania materiałów innych twórców w filmie (jak zdjęcia, muzyka,
fragmenty innych produkcji) należy zapoznać się z zasadami polskiego prawa w tym zakresie
oraz z zasadami obowiązującymi w serwisie youtube. Absolutnie zabronione jest wykorzystanie
materiałów chronionych prawami autorskimi lub pokrewnymi bez uzyskania pisemnej zgody
właściciela utworu.
§ 6 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
1. Prace należy dostarczać do dnia 17 maja 2022 r., na adres: pielgrzyminiepokalanej@gmail.com
2. Prace należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej. Plik z filmem należy opisać na według
szablonu: (imię i nazwisko autora, klasa), rozdzielone podkreślnikiem (przykład
jan_kowalski_1C.mpg). W tytule maila należy podać „Zgłoszenie na konkurs filmowy i nazwa
szkoły”.
3. Do filmu konkursowego należy dołączyć skan oświadczenia o tym że praca jest w całości wyłączną
własnością osoby podpisanej pod nią oraz o tym że autor uzyskał zgodę pisemną na udział w filmie
i na jego nieodpłatną publikację w mediach od osób w nim występujących.
4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz
wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem
i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).
3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez
Organizatorów z nadesłanych filmów.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.
7. Decyzje jury są ostateczne.

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika na udział w Konkursie
I Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa szkoły, klasa)
w konkursie filmowym „PO STRONIE ŻYCIA” organizowanym przez Archidiecezję
Częstochowską, Wspólnotę „Pielgrzymi Niepokalanej” i Referat Duszpasterstwa Rodzin Kurii
Metropolitalnej w Częstochowie.
……………………………………….
(Miejscowość i data)

……………………………………………
(Podpis rodzica/ opiekuna prawnego/*)

II Ja, niżej podpisana/y jako przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych osobowych lub mojego dziecka (imienia,
nazwiska, wieku, nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania, adres) w celach wynikających
z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.)
……………………………………….
(Miejscowość i data)

…………………………………………….
(Podpis rodzica/ opiekuna prawnego/*)

III Ponadto, wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i wykorzystanie mojego wizerunku
lub wizerunku mojego dziecka na zdjęciach oraz w materiałach multimedialnych (dokumentacji
filmowej), wykonanych związku z realizacją Konkursu medialnego „PO STRONIE ŻYCIA”.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nieograniczona ilościowo, czasowo, terytorialnie. Niniejsza zgoda
obejmuje wszystkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie a także
w mediach : Radio „Fiat”, Radio Jasna Góra i Tygodnik Niedziela oraz zamieszczanie w materiałach
promocyjnych i informacyjnych.
……………………………………….
(Miejscowość i data)

____________
*) lub pełnoletniego uczestnika konkursu

…………………………………………….
(Podpis rodzica/ opiekuna prawnego/*)

