
REGULAMIN KONKURSU NA FILM KTÓTKOMETRAŻOWY PN.„MÓJ PATRIOTYZM” 

 W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ  NIEPODLEGŁOŚCI  

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Organizatorem konkursu na film krótkometrażowy pn. „Mój patriotyzm” jest Powiat Strzelecko 

– Drezdenecki, Gmina Strzelce Krajeńskie i Strzelecki Ośrodek Kultury. 

§2  

 CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie więzi  

z krajem ojczystym i regionem oraz rozbudzenie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych 

pokoleń.  Ponad to konkurs ma na celu promocję twórczego sposobu realizacji filmu oraz zachęcenie 

uczestników do aktywności artystycznej. 

§3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z terenu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.  

2. Tematem filmu jest idea i samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego 

przejawów, postaw, itp. Młodzież ma za zadanie zaprezentować ich własny pogląd na to 

czym jest patriotyzm i jaki sposób jego wyrażenia jest jej zdaniem najwłaściwszy. 

3. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden film. 

4. Prace mogą być przygotowane indywidualnie lub zespołowo. 

5. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie powinny wraz ze zgłoszeniem filmu 

dostarczyć podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na udział w konkursie dziecka 

oraz przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

6. Film powinien zawierać informacje o jego twórcach (imię i nazwisko, klasa, szkoła), które 

zamieszczone powinny być na końcu nagrania. 

7. Film powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu 

komórkowego, aparatu fotograficznego itp., zapisany na płycie DVD w postaci jednego pliku 

video w formacie: wmv, avi, mpeg2, mpeg4 lub mp4. Czas trwania filmu nie może 

przekraczać 5 minut. 

8. Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest dostarczenie – wraz z filmem– prawidłowo 

wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu), podpisanego oświadczenia 

(załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie. 

9. Regulamin, wraz ze wzorem karty zgłoszeniowej i oświadczenia zamieszczony jest na stronie 

internetowej Powiatu Strzelecko -Drezdeneckiego: www.fsd.pl.  

§4 

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC 

1. Termin dostarczenia prac upływa 26 października 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu). 

2. Filmy wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową  należy przesłać pocztą na adres: 

http://www.fsd.pl/


Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich 

ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 

66-500 Strzelce Krajeńskie 

z dopiskiem konkurs na film krótkometrażowy pn. „Mój patriotyzm” 

lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, I piętro, 

      pok. 103 w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. 

4. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

§5 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 5 listopada 2018 r., a wyniki zostaną podane  

do wiadomości publicznej na stronie internetowej: www.fsd.pl. 

2. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu 11 listopada 2018 r., podczas uroczystych 

obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

3. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 

zwana dalej Komisją. 

4. Komisję powołują Organizator. 

5. Komisja Konkursowa przy ocenie będzie brała pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, 

wartość artystyczną filmiku, przekaz dzieła, pomysłowość i kreatywność twórców, a także 

ilość pracy włożonej w powstanie dzieła. 

6. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

7. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 

8. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu filmów Komisja wybierze trzech zwycięzców oraz 

zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

9. Laureaci Konkursu i osoby wyróżnione otrzymają od Organizatora indywidualne nagrody 

rzeczowe oraz upominki. 

§6 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne  

i nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie,  

w tym uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób 

określony w Regulaminie.  

2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmu zgodnie  

z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie 

filmu na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępniania.  

3. Nadesłane na konkurs pliki filmów oraz nośniki przechodzą nieodpłatnie na własność 

Organizatora i nie będą zwracane autorom.  

4. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z nadesłanego filmu w sposób 

nieograniczony czasowo.  

5. Uczestnik konkursu zapewnia, że osoby występujące w filmie, a także ewentualni 

współtwórcy nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z filmu 

http://www.fsd.pl/


zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia  

za rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania.  

6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 

naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem  

z filmów, uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich 

osób.  

§6  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

Regulaminu. 

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

10. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 


