


-  popularyzacja amatorskiej twórczości filmowej wśród mieszkańców województwa lubuskiego

-  zachęcenie do aktywności w dziedzinie filmu oraz zainteresowanie dziedziną filmową jak największej  

 grupy odbiorców. 

-  promocja miejscowości województwa lubuskiego

Cele:

- W konkursie mogą wziąć udział filmy reprezentujące wszelkie formy i gatunki filmowe         

 przedstawiające i promujące miejsce, w którym osoba tworząca film mieszka

 lub skąd pochodzi (miejsce to musi być położone w województwie lubuskim).

- Filmy mogą być nagrane dowolnym sprzętem, tj. np. telefonem, kamerą, aparatem.

 Nagrane powinny być w poziomie, rozdzielność 1920 na 1080, format mp4. 

-  Każdy zgłoszony film powinien posiadać czołówkę i napisy końcowe

 (tytuł, nazwiska twórców). We wszystkich filmach powinny być podane napisy w j. polskim. 

-- Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone filmy: 

  a) wyprodukowane przed ogłoszeniem Konkursu 

  b) zrealizowane przy udziale Organizatora lub przez osoby zawodowo związane

   z działalnością filmową.

- Jeden zgłaszający przesyła jeden film 

1920x1080 format
mp4

Zasady uczestnictwa:

Filmy do udziału w Konkursie mogą zgłaszać osoby fizyczne, które w dniu przystąpienia do Konkursu 

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania zgłaszanym filmem. 

W Konkursie mogą wziąć udział również zespoły osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden 

Zgłaszający (zbiorowy). W takim przypadku osoby te traktowane będą jako współtwórcy filmów 

zgłoszonych do udziału w Konkursie.  

Uczestnicy:

R E G U L A M IN



-  Filmy należy nadesłać do 31.05.2021 r. 

-  Warunkiem formalnym zgłoszenia filmu do udziału w Konkursie jest: 

  a)  elektroniczne przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia (załącznik numer 1)

    na adres e-mail janek.sok@strzelce.pl, a także wydrukowanie formularza (załącznik numer 1)   

    ze zgodami i oświadczeniami, podpisanie go, zeskanowanie i wysłanie na adres e-mail      

    janek.sok@strzelce.pl. Uwaga! Formularze dla osób niepełnoletnich wypełnia

        i podpisuje opiekun prawny. 

  b)  wgranie filmu do serwis YouTube i udostępnienie Organizatorowi linku 

- Zgłaszający do elektronicznej wersji Formularza powinien załączyć: 

  a)  kadr ilustrujący zgłoszony film (minimalny rozmiar: 1920x1080 px, rozdzielczość: 300 dpi)

  b)  zdjęcie reżysera/reżyserów (minimalny rozmiar: 1500x1000 px, rozdzielczość: 300 dpi), 

- Zgłaszający wyraża zgodę na publikację materiałów w materiałach promocyjnych

 dotyczących Konkursu. 

-  -  Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych 

 w Formularzu.

- Prawa autorskie filmu zgłaszanego do udziału w Konkursie nie mogą być w żaden sposób 

 ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. 

Termin oraz warunki wysłania lmu:

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.06.2021 r., wręczenie nagród 19.06.2021 r. 

 w Strzelcach Krajeńskich. 

- Wszystkie zgłoszone filmy będą prezentowane publiczności w dniu 19.06.2021 r.

Rozstrzygnięcie:

- Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatajenia 

jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Konkursie.

W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych 

roszczeń o naruszenie praw osób trzecich ponosi Zgłaszający. 

-- Organizator zastrzega, że ze względu na obowiązujący w roku 2021 na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej stan epidemii, formuła pokazów konkursowych może ulec modyfikacjom organizacyjnym 

związanym z koniecznością zastosowania się do bieżących obostrzeń sanitarnych oraz wytycznych 

administracji państwowej i samorządowej dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Dotyczy to zarówno zasad udziału publiczności w projekcjach konkursowych, jak również formy 

prezentacji filmów biorących udział w Konkursie. 

Zasady organizacyjne:

Nagrody:

I miejsce - 3000 zł
oraz tygodniowy pobyt
w domku letniskowym
w miejscowości Długie

nad przepięknym jeziorem Lipie

II miejsce - 2000 zł

III miejsce - 1000 zł

KONTAKT

WWW.SOK.STRZELCE.PL

Od strony technicznej:   Jan Dreczkowski  janek.sok@strzelce.pl   tel. 95 761 54 69

Od strony merytorycznej:  Renata Tokarska  renata.sok@strzelce.pl  tel. 95 761 54 69
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