
REGULAMIN KONKURSU „NA FILM Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA MIEJSKIEJ I 
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWIERCIU” 

 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu ogłasza konkurs na stworzenie filmu 

promującego bibliotekę w Zawierciu. Stworzony film musi być autorski. Konkurs trwa od 12 

października do 30 listopada 2017 r. 
 

§ 1  
 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU  
 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu.  
2. Czas trwania konkursu  12.10- 30.11.2017 r. 

 
§ 2 

 
KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU  
 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – filmu (dokument, 
reportaż) promującego bibliotekę w Zawierciu, równocześnie ukazując elementy jej 
historii na przestrzeni 70 lat. 
 

 
 

§ 3 
WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE ZGŁASZANYCH PRAC KONKURSOWYCH 

1. 5 minut – maksymalny czas trwania filmów dokumentalnych, reportaży łącznie z 
napisami. Format MPEG 4, MOV, MKV, WMV lub AVI. Film musi zawierać napisy 
początkowe i końcowe, w tym tytuł filmu.  

2. Gotowy film należy zapisać na nośniku elektronicznym. 
§ 4 

 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, młodzież w wieku od 15 do 19 
lat. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się i podpisanie Regulaminu oraz 
Oświadczenia,  które jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu, w przypadku osoby 
niepełnoletniej podpisują rodzice, bądź opiekunowie prawni.  

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.  
 

§ 4 
 

ZASADY KONKURSU 
 



2. Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć autorską pracę – filmu (dokument, 
reportaż) promującego bibliotekę w Zawierciu, równocześnie ukazując elementy jej 
historii na przestrzeni 70 lat. 

1. Praca w załączeniu powinna zawierać: dane osobowe autora, wiek, numer telefonu, e-
mail. Należy dołączyć podpisane oświadczenia, które stanowią załącznik do niniejszego 
regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje 
rodzic/opiekun. Prace dostarczyć osobiście do 30 listopada 2017 roku do:  

Działu Metodycznego 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu 

Ul. Powstańców Śląskich 6, II piętro 
Tel. 32 67 27728 

 
2. Na pracy nie należy wykorzystywać elementów obscenicznych i wulgaryzmów.  
3. Praca musi być autorska. Nie dopuszcza się kopiowania zrealizowanych projektów oraz 

biorących w innych konkursach. 
4. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa 

w regulaminie, lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie. 
5. Przejście na organizatora praw autorskich do prac nastąpi  

z momentem ich przekazania Organizatorowi.   
6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych 

fragmentów nagrodzonych utworów w prasie i innych mediach w celach reklamowych 
związanych z konkursem bez powiadamiania autora.  

7. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. 
 

§ 5 
 

OCENA I NAGRODA  
 

1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane jury.  
2. Ocenie jury podlegać będą wszystkie prace, spełniające warunki formalne  

i merytoryczne.  
3. Nagrodą główną jest kamera sportowa Manta Steadycam active MM9359 wraz z 

asortymentem, przewidziane są również nagrody rzeczowe za drugie i trzecie miejsce. 
4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się nie później niż do 11 grudnia 2017 roku. 
5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu bibliotekazawiercie.pl, a 
autorzy prac zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach postępowania 
konkursowego.  

6. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie, zostaną 
zdyskwalifikowane.  

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje jury 
 

§ 6 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 



1. Złożenie przez uczestnika pracy na konkurs uważane będzie jednoznaczne  
z uznaniem warunków regulaminu, wyrażeniem zgody na opublikowanie danych 
osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia oraz 
promocji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (j.t.z Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) 

2. Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich 
związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych, 
nieczytelnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 

 
 
 
 
Oświadczenie autora filmu 
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i praw autorskich 

uczestnika konkursu na plakat:  

 

 

 

................................................                                                        ………………………… 

        (imię i nazwisko)                                                                      ( miejscowość i data) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

            Ja, niżej podpisany/na, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  

 

danych osobowych do celów konkursowych . 

 

 

 

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

 
(podpis) 

 

 

 


