
REGULAMIN 

 

KONKURS 

na amatorski filmik „Cittaslow – nakręćmy się”  
 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na amatorski 

filmik „Cittaslow – nakręćmy się” (zwany dalej "Konkursem"). 

2. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Sądowa 23, 13-230 

Lidzbark (dalej „Organizator”). 

3. Konkurs trwa od 19 marca 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r. (okres nadsyłania zgłoszeń). 

4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez 

Organizatora komisja konkursowa (dalej „Jury”) 

 

II. Cel konkursu 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego filmu o idei Cittaslow, który będzie mógł być użyty 

jako film reklamowy rozpowszechniany za pośrednictwem mediów lub wykorzystany w inny 

sposób przez Organizatora w celach promocyjnych. 

 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do miast przynależących do Polskiej Krajowej Sieci Cittaslow dalej 

„Uczestnik”.  

2. Do wzięcia udziału w konkursie zobowiązane jest każde miasto będące uczestnikiem IX 

Festiwalu Cittaslow w Lidzbarku. 

3. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w ciągu trwania Konkursu. 

4.  Przedmiotem Konkursu jest zrealizowanie amatorskiego filmu o idei Cittaslow (dalej: „Film”), 

spełniającego warunki określone w Regulaminie. 

5.  Elementy obligatoryjne:  

a. czas trwania filmu: od 60 sekund do 120 sekund;  

b. film musi zawierać co najmniej 3- sekundowe, czytelne hasło: Spotkajmy się w Lidzbarku;  

c. Rozdzielczość: 1280 x 720 (16:9 HD) i 640 x 480 (4:3 SD); 

d. Film nie może:  

- naruszać godności ludzkiej; - zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, 

orientację seksualną oraz narodowość; - ranić przekonań religijnych lub politycznych; - 

zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich; - sprzyjać 

zachowaniu zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. 

6. Elementy fakultatywne:  

a. podkład muzyczny;  

b. w filmie może być zastosowany tekst lektorski z napisami lub same napisy;  



c. film może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym, aparatem 

fotograficznym;  

d. inne – propozycje autorskie.  

7. Tematyka filmu jest dowolna. Film musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na 

jednoznaczne powiązanie go z siecią Miast Cittaslow.  

8. Organizator oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich filmów, które w oryginalny, ale 

zarazem lekko humorystyczny sposób ukażą walory, specyfikę, niepowtarzalność i 

wyjątkowość Miasta przynależącego do Sieci Miast. 

9. Film ma pokazywać unikatowość oraz powodować zwiększenie rozpoznawalności Miasta 

przynależącego do Sieci Miast Cittaslow w regionie, w kraju i za granicą oraz ma być 

skierowany do szerokiego grona odbiorców bez względu na wiek, płeć, zamieszkanie, 

wykształcenie etc.  

 

IV.  Zgłoszenia 

1. Termin nadsyłania filmów upływa w dniu 27 kwietnia 2018 r. 

2. Filmy można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: mgok.media@gmail.com 

bądź pocztą na dowolnym nośniku na poniższy adres: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

ul. Sądowa 23 

13-230 Lidzbark 

3. Koszty dostarczenia filmów pokrywa osoba biorąca udział w konkursie. 

4. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.  

5. W żadnym przypadku zgłoszony film nie może posiadać wad prawnych,  

a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich. 

6. Do filmików  należy dołączyć: 

a. informację zawartą w formularzu stanowiącym zał. nr 1 do regulaminu 

b. zgodę na publikację wizerunku zawartą w formularzu stanowiącym zał. nr 2 do 

regulaminu. 

 

V. Ocena filmów. 

1. Konkurs zorganizowany jest jako dwuetapowy.  

2. Pierwszy etap będzie polegać na wyłonieniu przez Jury trzech najlepszych z nadesłanych 

filmów. Następnie filmy w dniach  7-21 maja 2018 r. zostaną poddane głosowaniu 

internautów. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26 maja 2018 r. podczas Festiwalu Miast 

Cittaslow w Lidzbarku. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury, ul. Sądowa 23, 13-230 Lidzbark, tel. 696 13 79. 
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Załącznik nr 1 

do regulaminu konkursu 

  

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

na amatorski filmik reklamowy promujący ideę Cittaslow, w celach wynikających z regulaminu 

tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie filmów na Konkurs, 

nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na 

wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z2006 r., Nr 90, poz. 631z późn. zmianami). 

 

 

        ................................................... 

         data, podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Załącznik nr 2 

do regulaminu konkursu 

 

 

Zgoda na publikację wizerunku i wspomnień 

 

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku przez Organizatora Konkursu w celach 

wynikających z jego regulaminu, zgodnie art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). 

Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń finansowych związanych z w/w publikacjami. 

 

 

        ................................................... 

               data, podpis 

 


