REGULAMIN KONKURSU
"WISZEŃSKA #WIDEOKWARANTANNA"- na najciekawszy krótki film
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej (dalej
„Organizator”).
2. Konkurs trwa od 8.04.2020 r. do dnia 18.05.2020 r.
II. Cel konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych krótkich filmików pokazujących jak
ciekawie można spędzić czas w domu w trakcie trwania kwarantanny społecznej.
Pozostałe cele:
- Pobudzenie kreatywności uczniów
- Zachęcenie do aktywności twórczej w realizacji filmu w ramach Konkursu
- Propagowanie postaw odpowiedzialnego zachowania społecznego
- Pomoc rodzicom w zorganizowaniu zajęć domowych dla dziecka w okresie kwarantanny.
III. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. IV-VIII, mieszkańców
gminy Wisznia Mała, zwanych w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”.
2. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w ciągu trwania Konkursu.
3. Aby film został zakwalifikowany do konkursu
w Regulaminie.

musi spełniać warunki określone

Elementy obligatoryjne:
- Czas trwania filmu: do 2 minut + napisy końcowe
- Film musi zawierać: Tytuł + napisy końcowe
- Rozdzielczość: min. 1290×720
- Film nie może: naruszać godności ludzkiej, zawierać treści dyskryminujących ze względu
na rasę, płeć oraz narodowość, ranić przekonań religijnych lub politycznych; zagrażać
fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, sprzyjać zachowaniom
zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.
- Film musi pokazywać sposób spędzania czasu wolnego w domu.
IV. Zgłoszenia
1. Termin nadsyłania filmów upływa w dniu 18.05.2020.
2. Filmy (link do materiału) oraz formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:
oksir@wiszniamala.pl
3. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony OKSIR www.oksir.wisznaimala.pl.
4. Zgłoszenia dokonuje opiekun prawny dziecka, które jest autorem filmu.

V. Ocena filmów i nagrody w konkursie.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22.05.2020 r.
2. W trakcie oceny szczególnie brana pod uwagę będzie inwencja twórcza oraz pomysł na
realizację filmu.
3. Konkurs będzie rozstrzygany w jednej kategorii wiekowej tj. uczniowie kl IV-VIII.
4. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatorów, których
zadaniem będzie wyłonienie laureatów konkursu.
5. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Kryterium oceny prac będzie się opierać na ocenie pomysłu, wykonania i techniki
przekazu oraz jakości przekazu. Pod uwagę będzie brana pomysłowość, technika,
wrażenia artystyczne.
7. Jury przyzna trzy nagrody główne w postaci tabletu multimedialnego.
8. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród w formie wyróżnienia.
VI. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
2. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy OKSiR w Wiszni małej
dostępni pod adresem email: oksir@wiszniamala.pl, nr tel. 71 31 70 76
3. Udział w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż praca zgłoszona do
Konkursu jest wynikiem własnej twórczości Uczestnika i nie narusza żadnych praw
autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje całość praw autorskich do Filmu i jego wszystkich
elementów składowych.
5. Uczestnik posiada, o czym zaświadcza jego Rodzic/ Opiekun, zgodę osób widniejących
na przesłanej pracy na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej
wiadomości na portalach internetowych oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i
marketingowych Organizatora.
6. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celu wzięcia udziału w konkursie, następnie akceptuje postanowienia regulaminu oraz
wyraża zgodę na użycie, publikację filmu wraz z wizerunkiem osób w nim występujących,
a także udostępnienie filmu w mediach społecznościowych.

