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Regulamin konkursu  

„Chełmno – Kamera – Akcja!” 

 

§1 

Przedmiotem konkursu jest samodzielne nakręcenie filmu pod hasłem: „Było (nie) Minęło”.  

  

Zasady są proste: 

a) należy nagrać film trwający nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 5 minut; 

b) film powinien być nagrany telefonem komórkowym (dopuszczalne są również nagrania 

aparatem cyfrowym); 

c) filmy mogą być poddane obróbce, dozwolone jest dokonanie montażu np. połączenie kilku 

osobnych nagrań jednakże całość nie może przekroczyć 5 minut; 

d) interpretacje tematu i pomysłowość zostawiamy uczestnikom konkursu.  

 

Ważne: 

1. Film musi zostać nagrany na terenie powiatu chełmińskiego. 

2. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy powiatu chełmińskiego. 

 

§2 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. 

Dominikańska 35, 86-200 Chełmno.  

2. Cele: 

a) zachęcenie mieszkańców Powiatu Chełmińskiego do aktywności społecznej, odkrywania i 

rozwijania swoich pasji i wartościowego spędzania czasu wolnego; 

b) uwrażliwianie na uniwersalne wartości związane z historią i tradycjami społeczności 

lokalnej; 

c) zachęcenie mieszkańców do twórczej aktywności, działalności artystycznej i pokazania 

ciekawego i indywidualnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość i jej historię za pomocą 

urządzeń multimedialnych; 

d) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań z obszarów powiązanych z filmem i sztukami 

wizualnymi; 

e) nabycie i rozwinięcie umiejętności związanych z dokumentowaniem otaczającej 

uczestników rzeczywistości przy pomocy nagrań filmowych; 
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f) wyłonienie w konkursie filmów, które wzbudziły największe zainteresowanie wśród lokalnej 

społeczności.  

3. Uczestnicy: 

a) konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu chełmińskiego niezależnie od wieku; 

b) uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę; 

c) prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo (złożenie pracy w grupie nie 

wyklucza możliwości złożenia pracy indywidualnie); 

d) filmy są autorskimi projektami uczestników konkursu od scenariusza po montaż. 

4. Praca konkursowa: 

a) uczestnicy konkursu przedkładają pracę zapisaną na płycie CD-ROM, DVD lub w pliku 

wysłanym elektronicznie jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaczem 

Windows Media Player, którego czas projekcji wynosi od 3 min do 5 min maksymalnie; 

b) forma pracy konkursowej jest dowolna (film dokumentalny, krótka fabuła, reportaż, film 

komediowy etc.); 

c) praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

trzecich; 

d) zabronione jest prezentowanie i propagowanie w treści filmu zachowań zabronionych 

prawem, obrażających uczucia religijne, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego 

wychowania i kultury osobistej.  

5. Prawa autorskie: 

a) osoba zgłaszająca film (zwana dalej zgłaszającym) oświadcza, że jest właścicielem i posiada 

zgodę dotyczącą praw autorskich nadesłanego filmu. Wszelkie wynikłe z tego tytułu spory 

przejmuje na siebie zgłaszający, zwalniając tym samym z obowiązku odpowiedzialności 

prawnej organizatora konkursu wymienionego w pkt 1 Regulaminu; 

b) zgłaszający wyraża zgodę na publikację jego filmu w mediach społecznościowych i 

ewentualny późniejszy pokaz. 

 

§3 

1. Zgłoszenie do konkursu: 

a) zgłoszenie prac konkursowych uważane będzie za uznanie warunków regulaminu i 

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych; 

b) przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – RODO); 

c) warunkiem koniecznym by praca uznana została za prawidłowo zgłoszoną jest dołączenie 

do filmu karty uczestnictwa. Karta uczestnictwa dostępna jest do pobrania na stronie 

organizatora www.lgdchelmno.pl; 

d) w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego; 

e) nakręcone telefonem komórkowym filmy wraz z kartą uczestnictwa należy złożyć w biurze 

projektu: Stowarzyszenie LGD Chełmno, ul Dominikańska 35, sala nr 3, 86-200 Chełmno. 

Zgłoszenia konkursowe osobiście można składać w godzinach pracy biura od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7:15-15:15 lub przesłać na adres e-mail: lgdchelmno.konkurs@gmail.com 

w terminie podanym poniżej. Prace złożone po terminie lub bez karty uczestnictwa będą 

automatycznie odrzucane; 

f) prace, które przejdą wstępną weryfikację zostaną umieszczone na konkursowym profilu na 

portalu Facebook anonimowo (nie będą publikowane dane autora, dopuszczamy publikację 

tytułu pracy); 

g) weryfikacja wstępna prac dokonana zostanie przez pracownika biura przed publikacją na 

profilu konkursu w celu weryfikacji przedstawionych treści (czy film nie prezentuje lub 

propaguje treści niezgodnych z prawem); 

h) Organizator zastrzega sobie, że w przypadku napływu dużej ilości prac, zostanie 

zorganizowana komisja, która spośród nadesłanych prac wyłoni 20 najlepszych, które zostaną 

opublikowane. W zaistniałej sytuacji na profilu Facebook organizator zobowiązuje się do 

publikacji pełnej listy poprawnie złożonych prac z podziałem na prace zakwalifikowane i 

niezakwalifikowane.  

 

§4 

1.  Czas i miejsce przebiegu konkursu: 

I etap – zgłoszenia prac konkursowych od dnia 09.10.2020 do dnia 30.10.2020 r. do godziny 

15:15 (zgłoszenia konkursowe osobiście należy składać w biurze Organizatora w godzinach 

pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15, lub przesłać mailowo pod adres: 

lgdchelmno.konkurs@gmail.com). 

II etap – publikacja prac konkursowych i głosowanie od dnia 09.10.2020 do dnia 30.10.2020 

r. do godziny 14:00. 

http://www.lgdchelmno.pl/
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III etap – publikacja listy rankingowej do 16.11.2020 r. 

IV etap – oficjalne wręczenie nagród – ostateczna data zostanie podana, nie później niż 

30.11.2020 r.  

 

§5 

1. Ocena pracy: 

a) prace konkursowe po publikacji na profilu Organizatora na portalu Facebook będą oceniane 

poprzez głosowanie (polubienia) pod konkretnym filmem; 

b) trzy prace, które zdobędą największą liczbę głosów (polubień) otrzymają nagrody; 

c) rozstrzygnięcie konkursu poprzez publikację listy rankingowej nastąpi 16.11.2020 r.  

d) oficjalne wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w późniejszym ustalonym terminie (nie 

później niż do 30 listopada 2020 roku). O terminie nagrodzeni zostaną powiadomieni 

telefonicznie bądź mailowo. Termin zostanie podany oficjalnie na stronie www oraz Facebooku 

Organizatora; 

e) prace, które nie spełniały wymogów powyższego Regulaminu nie będą podlegać publikacji 

i dalszej ocenie. 

 

§6 

1. Uwagi końcowe: 

a) prace złożone na nośnikach danych nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność 

organizatorów; 

b) o wszystkich kwestiach nie uregulowanych w powyższym regulaminie decyzje podejmuje 

Organizator, który będzie pracował zgodnie z powyższym regulaminem. Od decyzji 

Organizatora nie przysługuje odwołanie; 

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyn. O 

wszystkich zmianach informować będzie na profilu konkursowym na portalu Facebook.  

d) Wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

 


