REGULAMIN KONKURSU
KIELCE I OKOLICE – ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI
I.

ORGANIZATOR KONKURSU
Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach

II.

WSPÓŁORGANIZATOR
Muzeum Historii Kielc

III.

CELE KONKURSU
1. Zachęcenie mieszkańców Kielc i okolic do wypowiedzi w przestrzeni historycznego
dialogu.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy historycznej.
3. Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania
informacji.

IV. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Zadaniem uczestników będzie nakręcenie filmu, nawiązującego do miejsc
2.
3.
4.
5.
6.

7.

na
kielecczyźnie upamiętniających walki, wydarzenia historyczne, osoby, pomniki, tablice itp.
wraz z komentarzem dźwiękowym lub tekstowym, bez podkładu muzycznego.
Na konkurs można złożyć jeden samodzielnie wykonany film nawiązujących do miejsc lub
postaci związanych z odzyskaniem niepodległości. Film powinien trwać od 2 do 3 minut.
Zgłaszane prace powinny być nagrane na płytę DVD w formacie MP4. Prace muszą być
podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Do zgłaszanych prac należy dołączyć kartę
zgłoszenia.
Konkurs adresowany jest do młodzieży od lat 12 i dorosłych niezwiązanych zawodowo
z filmem.
Prace przesłane na konkurs oceni komisja powołana przez Organizatorów.
Filmy oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
I 12 lat do 15 lat
II 16 lat do 18 lat
III powyżej 18 lat
Kryteriami oceny będą:
- własna inwencja autora,
- twórcze podejście do dokumentowania,
- wartość techniczna pracy,
- walory artystyczne

8. Prace

można składać osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kielcach, ul. Konopnickiej 5 lub w najbliższej Filii MBP z dopiskiem:
KONKURS - KIELCE I OKOLICE – ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI.
9. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane 23 czerwca 2018 r. na scenie
kieleckiego Rynku w trakcie imprezy zorganizowanej w ramach „Święta Kielc 2018”.
10. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

V.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.
2.
3.
4.

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.
W przypadku osób niepełnoletnich kartę podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
Brak karty zgłoszenia powoduje dyskwalifikację prac.
Uczestnik przekazuje prawa do wykorzystywania i udostępniania swoich prac we
wszystkich działaniach związanych z upowszechnianiem i promocją konkursu.
5. Przekazane prace nie podlegają zwrotowi.

VI.

TERMINY
1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia regulaminu.
2. Termin składania prac upływa 12 maja 2018 r.
3. Ogłoszenie wyników, lista laureatów oraz informacje o terminie wystawy pokonkursowej
zostaną opublikowane do 15 czerwca na stronie internetowej organizatora konkursu –
www.mbp.kielce.pl
4. Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione pocztą
elektroniczną lub telefonicznie.

VII.

INNE POSTANOWIENIA

1. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór Karty Zgłoszenia. Regulamin wraz z kartą
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu
www.mbp.kielce.pl
Nadesłanie filmu na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem organizatora konkursu
o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności jego upowszechnienie
nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych
na fotografii lub filmie albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi konkursu z roszczeniami
w związku z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób
trzecich, organizatorowi konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do
uczestnika konkursu, który nadesłał prace nie spełniające wymogów określonych w wyżej
wymienionych postanowieniach regulaminu.
Nadesłane prace oceniać będzie Komisja Konkursowa. Od werdyktu Komisji nie
przysługuje odwołanie.
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminu lub odwołania
konkursu.
Wszelkie zmiany dokonane przez Organizatorów będą publikowane na stronie
www.mbp.kielce.pl
Osobą upoważnioną do udzielania informacji związanych z konkursem
jest Bożena Iwan, z-ca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach,
tel. 041 368 54 09, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce, e-mail bozena.iwan@mbp.kielce.pl

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY I SPONSORZY

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
KIELCE I OKOLICE – ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………..
Wiek ……………. lat
Adres e-mail…………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………..............
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego ……………………………………………..

- Oświadczam, że prace filmowe nadesłane na konkurs zostały wykonane przeze mnie
i przysługują mi do nich wszelkie prawa autorskie.
- Nieodpłatnie przenoszę na organizatora konkursu własność nadesłanych prac konkursowych.
- Przekazuję prawa do wykorzystywania swoich prac we wszystkich działaniach związanych
z upowszechnieniem i promocją konkursu.
- Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.
- Zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych.
(Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 133, poz. 833,
z późniejszymi zmianami. Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi
zmianami).

…………………………….
(Miejscowość i data)

……………………………………………….
(podpis uczestnika konkursu / w przypadku osób niepełnoletnich
rodzica lub opiekuna prawnego)

