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REGULAMIN 

 

Festiwalu filmów amatorskich dla dzieci i młodzieży Gminy Fabianki 

 

 „Ocalić od zapomnienia - Moja Mała Ojczyzna” 

 
 

I. Postanowienia ogólne 

 

1.Organizatorem Festiwalu filmów amatorskich jest Ochotnicza Straż Pożarna w Szpetalu 

Górnym, ul. Płocka 3 (zwany dalej Organizatorem). 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

a. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument. 

b.  Zasadach Festiwalu – należy przez to rozumieć wyciąg z najistotniejszych postanowień 

Regulaminu. 

c. Uczestnikach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież Gminy Fabianki, którzy prześlą 

przygotowane filmy. 

 

 

3. Cele festiwalu: 

- rozwijanie uczniowskich zainteresowań tradycjami regionu, 

- promocja twórczych działań międzypokoleniowych, 

- integracja rodzin, wzmacnianie więzi i zachęcenie do wspólnego, twórczego działania, 

- inspiracja do kreatywnego, aktywnego wykorzystywania czasu wolnego rodziny, 

- propagowanie innowacyjnych umiejętności dokumentowania działań z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 

II.   Warunki uczestnictwa w festiwalu 

 

1. Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży i ich rodzin z terenu Gminy Fabianki.  

2. Uczestnictwo w festiwalu polega na przygotowaniu przez Uczestników (samodzielnie 

lub zespołowo przez dzieci i dorosłych) filmu amatorskiego o tematyce związanej  

z historią i tradycjami naszej gminy. 

3. Przygotowane prace należy dostarczyć osobiście wraz z kartą zgłoszenia 

 i oświadczeniami do wybranego przez Uczestnika sekretariatu szkoły podstawowej 

 z terenu gminy do dnia 12 września 2019r.  

4. Filmy powinny być zapisane na nośniku danych USB lub płycie DVD, w wybranym 

formacie AVI, MP4, MPG, MOV.  

5. Czas trwania filmu nie może przekroczyć 10 min. 

6. Płyta lub nośnik powinna być opisana następująco: tytuł filmu, imię i nazwisko autora. 

7. Prace złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.  
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8. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu nadesłanej pracy, jeżeli nośnik 

jest uszkodzony lub zablokowany. 

9. Uczestnik oświadcza, że przesłany materiał jest pracą autorską, nigdzie nie 

publikowaną i nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

10. Organizator Festiwalu ma prawo do publikowania w środkach masowego przekazu 

listy Uczestników biorących udział w przedsięwzięciu. 

11. Ogłoszenie wyników Festiwalu nastąpi 20 września 2019r. podczas pokazu filmowego. 

 

III. Rozstrzygniecie Festiwalu 

 

1. Rozstrzygnięcia Festiwalu dokona Komisja Konkursowa (Festiwalowa) powołana 

przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa (Festiwalowa) dokonuje wyboru najciekawszych prac. 

3. Oceniane będą prace spełniające wymogi formalne. 

4. Kryteria oceniania prac  wraz z punktacją: 

• praca międzypokoleniowa (O-6 pkt.) 

• innowacyjność w wyborze metody (O-5 pkt.) 

• ciekawy sposób ujęcia tematu (O-5 pkt.) 

• zgodność z tematem (O-5 pkt.) 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

6. Podczas pokazu finałowego zostanie przyznana  nagroda publiczności. 

7. Informacje o wynikach zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. 

8. Autorzy zakwalifikowanych filmów przedstawią swoje prace podczas pokazu 

finałowego, o czym zostaną poinformowani przez Organizatora. 

IV. Nagrody 

1. Zdobywca pierwszej nagrody otrzyma „Tablet Samsung” 

2. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca” Kamerka sportowa” i „Głośnik bluetooth” 

3.  Nagroda publiczności – „ Słuchawki bluetooth” 

4. Pozostali Uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy i upominki. 

5. Fundatorem nagród jest Organizator oraz sponsorzy. 

V. Postanowienia dodatkowe 

1. Zgłoszenie do festiwalu musi zawierać wypełnioną kartę zgłoszenia (zał. 1 do Regulaminu) 

wraz z oświadczeniami autora: 

- o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku (zał.2 do Regulaminu), 

- wyrażenie zgodny na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora praw majątkowych  

do utworu filmowego (zał. 3 do Regulaminu), 

- zgody na przetwarzanie wizerunku (zał. 4,5 do Regulaminu). 

2. Uczestnictwo w festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach konkursowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych Dz. U. z 2016r poz.922. 

3. Z chwilą umieszczenia Pracy na stronie Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi 

festiwalu nieodpłatnej i wyłącznej licencji na korzystanie z niej na potrzeby rozstrzygnięcia 
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Festiwalu we wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili rozstrzygnięcia konkursu, w 

tym: 

• utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy w całości lub w części jakimikolwiek środkami  

i w jakiejkolwiek formie; 

• wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci teleinformatycznych, w tym sieci 

Internet. 

4. Organizator Festiwalu nie jest zobowiązany do korzystania z Prac festiwalowych,  

w tym ich rozpowszechniania. 

5. W przypadku, gdy Praca dostarczona przez Uczestnika Festiwalu, wbrew 

zapewnieniom Uczestnika, narusza prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany jest do 

zwolnienia Organizatora z obowiązku pokrycia roszczeń, szkód, strat, nie wyłączając kosztów 

obsługi prawnej. 

6. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.szpetal.pl/ Festiwal filmowy  
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