Regulamin IV edycji konkursu filmowego:
„Masz jedno życie. Powtórki nie będzie”
1. Organizatorzy:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bolesławcu
Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu

2. Patronat Honorowy:
Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman
Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jacek Klakoćar
Komendant Powiatowy Policji podinsp. Dariusz Borski

3. Cele konkursu:
 promowanie zdrowego stylu życia;
 ukazanie szkodliwego wpływu używek ( środków zmieniających świadomość)
nikotyna, leki, narkotyki, alkohol na człowieka (młodzi ludzie);
 ukazanie szkodliwego wpływu używek na społeczeństwo oraz otoczenie
 kształtowanie postaw asertywnych;
 uzasadnienie i wzmocnienie postaw służących zdrowiu na poszczególnych
etapach rozwoju osobistego;
 uświadomienie młodzieży konsekwencji prawnych związanych ze
stosowaniem używek;
 prezentacja i upowszechnienie twórczych osiągnięć filmowych;
 pobudzenie kreatywności młodzieży;
 poznanie i doskonalenie umiejętności posługiwaniem się warsztatem filmowca
i języka filmu.

4. Zasady uczestnictwa:
 Konkurs skierowany jest do:
- uczniów szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych klas VII
- ponadgimnazjalnych.
 Dla trzech najlepszych prac w każdej z kategorii przewidziane są nagrody.
Organizatorzy planują dodatkowe nagrody m.in. za najlepszy scenariusz, dla
najlepszego aktora itp.
 Zgłoszone do konkursu filmy mają ukazywać przesłanie:
Masz jedno życie. Powtórki nie będzie. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego
rodzaju gatunki filmowe (np. reportaż, wywiad, dokument, opowieść
fabularyzowaną itp.)
 Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół ( liczący nie więcej niż pięć
osób).
 Maksymalny dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego – do 10 minut.

5. Zgłoszenia:
Aby zgłosić wybrany film do Konkursu, należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 października
2017 r. kopię filmu w formie cyfrowej na CD lub DVD w formacie AVI lub MPG
 Do płyty z filmem należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1)
i wysłać lub dostarczyć pod podany niżej adres:
Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” ul. Chopina 17 w Bolesławcu
 Film nadesłany bez dołączonej, podpisanej karty zgłoszeniowej, nie zostanie
przyjęty do Konkursu.

6. Prawa autorskie:
 Zgłaszając film, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo
majątkowe i osobiste do nadesłanego filmu.
 Twórcy zgadzają się na publikowanie i odtwarzanie filmu przez
organizatorów Konkursu na wszelkich polach eksploatacji.
 Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu
wykorzystania zrealizowanych przez nich filmów na wszelkich polach
eksploatacji.

7. Komisja konkursowa:
 Prace, spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i
ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 Kryteria oceny: realizacja głównego przesłania, zgodność filmu z wybraną
formą, umiejętności warsztatowe, walory estetyczne filmu, kompozycja
utworu filmowego, język filmu.
 Ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu oraz sposób podziału nagród
należy do Komisji Konkursowej.

8. Ogłoszenie wyników:
 Pokaz filmów wraz z ogłoszeniem wyników Konkursu nastąpi w listopadzie
2017 r.
 O wynikach Konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną
pisemnie lub telefonicznie poinformowani przez Organizatora.

9. Uwagi konkursowe:
 Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach elektronicznych
pozostają w archiwum Organizatora Konkursu.
 Zgłoszony do Konkursu CD, DVD lub inny nośnik elektroniczny, na którym
zmieszczona została praca konkursowa, staje się własnością Organizatora.
 Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z
Konkursu.
 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu
bez podania przyczyn.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia.
Organizatorzy

