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REGULAMIN KONKURSU 

 

Cele konkursu: 

 Inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności, 

 Umożliwienie młodym ludziom prezentacji swoich osiągnięć, zainteresowań i hobby, 

 Rozwijanie zainteresowań wśród młodych ludzi, 

 Promowanie zdrowego stylu życia, bez używek.   

 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.  

Konkurs polega na przedstawieniu w jak najciekawszy, oryginalny sposób za pomocą krótkiego filmu swojej pasji, 

zainteresowania, hobby.  

 

Warunki „techniczne” : 

1. Czas trwania filmu nie może przekroczyć 5 min. 

2. Treść filmu nie może zawierać treści wulgarnych ani obraźliwych (organizator zastrzega sobie prawo 

dyskwalifikacji takiej pracy). 

3. Do konkursu można zgłaszać się tylko indywidualnie.  

4. Materiał filmowy powinien być wykonany w technice cyfrowej (kamera cyfrowa lub telefon komórkowy)  

i powinien być w dobrą jakość. 

5. Film można dostarczyć do organizatora na dwa sposoby:  

 pocztą elektroniczną wysyłając link filmu z yutube na adres: strefawzw@op.pl 

 pocztą tradycyjną wysyłając nagrany film na płycie CD lub DVD w formacie zgodnym z odtwarzaniem 

Windows Media Player, All Player itp.  

      na adres: Strefa WzW, wolnych z wyboru, ul. Łączna 64f, 44-200 Rybnik 

6. Do pracy konkursowej należy dołączyć pełne dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa  

i adres szkoły lub placówki, wiek, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę programu odtwarzającego płytę 

(w przypadku wysłania filmu na płycie). 

7. Zgłoszony film powinien być pracą własną. 

8. Jeżeli w filmie przysłanym na konkurs zostaną wykorzystane fragmenty utworów chronionych prawem autorskim, 

to uczestnik konkursu, od właściciela praw, musi zdobyć zgodę na ich wykorzystanie. Zaleca się uczestnikom 

wykorzystywanie utworów udostępnionych na otwartych licencjach. 

9. Przysłanie filmu na konkurs jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu oraz ze zgodą na jego projekcję  

podczas podsumowania i zamieszczeniem na stronie internetowej organizatora. 

 

Terminarz konkursu: 

1. Ogłoszenie konkursu nastąpi w maju 2015 roku. 

2. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa 23 października 2015 roku (decyduje data 

dostarczenia pracy do organizatora). 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 października 2015 r. a laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty Finał. 

4. O wynikach konkursu i rozdaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub odrębnym pismem. 

5. Finał konkursu odbędzie się w Centrum Chrześcijańskim Winnica, ul. Sosnowa 7 w Rybniku, podczas profilaktyk 

dla szkół 6 listopada 2015 roku.  

6. Protokół posiedzenia jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizator www.strefawzw.pl 

 

 

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 531553352 lub pisząc na adres: strefawzw@op.pl 
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