REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO „NAKRĘĆ PRUSZKÓW”
1. ORGANIZATORZY:
• Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”,
ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
• Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

2. CELE KONKURSU:
1) zaprezentowanie twórczości młodzieży 14 – 19 lat
2) promocja ciekawych form spędzania czasu w Pruszkowie oraz uchwycenie
Pruszkowa w barwach jesieni
3) pobudzenie kreatywności uczestników
3. WARUNKI UCZESTNICTWA
1) Uczestnikiem może być młodzież w wieku 14 – 19 lat.
2) Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden film trwający od 3 do 5 minut.
3) Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 1 grudnia 2020 r. do 23:59
4) Prace mogą być przygotowane indywidualnie lub zespołowo.
5) Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu konkursu.
4. ZASADY KONKURSU
1) W przypadku gdy w zgłaszanych filmach wystąpią rozpoznawalne osoby

uczestnik jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę tych osób (w przypadku osób
niepełnoletnich

ich

rodziców/opiekunów)

na

przetwarzanie

jej

danych,

opublikowanie i publiczne odtwarzanie filmów i przesłać nam ją wraz z filmem.
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Obowiązkiem uczestnika jest również spełnienie w stosunku do tych osób
obowiązku informacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
2) Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
a) wartość merytoryczna: zgodność pracy z tematem konkursu,
b) wartość artystyczna: pomysłowość oraz kreatywność,
c) jakość techniczna: m.in. estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku.
3) Prace lub ich fragmenty mogą być prezentowane przez Organizatora na stronie

internetowej oraz innych źródłach i przekazach audiowizualnych, a także w prasie
i innych mediach w przypadku wyrażenia zgody przez uczestnika, jeżeli w
nadesłanych filmach będą przetwarzane dane osobowe.
4) Prace konkursowe z podaniem imienia i nazwiska autora oraz dopiskiem

,,NAKRĘĆ PRUSZKÓW” należy składać w formie elektronicznej w postaci
linku na adres: konkursy@mok-kamyk.pl do 1 grudnia 2020 r. do godz. 23:59
5) Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową ( załącznik nr 1 do

niniejszego regulaminu).
6)

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
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DODATKOWE INFORMACJE:
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator
konkursu.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w nagłych przypadkach.

KONTAKT:
Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”
ul. Bohaterów Warszawy 4 05-800 Pruszków,
Tel.: /0 22/ 728 39 40, 42, 44
www.mok-kamyk.pl
e-mail: instruktorzy@mok-kamyk.pl
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