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REGULAMIN FESTIWALU „MOJA MAŁA OJCZYZNA” 

I. Termin i miejsce festiwalu 

� Festiwal Filmów Amatorskich „Moja mała ojczyzna”, zwany dalej Festiwalem, odbędzie się w dniach 10-11 września 

2010 w Kinie „KOPERNIK” w Paczkowie. 

II. Organizatorzy Festiwalu 

� Organizatorem Festiwalu jest Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Paczkowie oraz Urząd 

Miejski w Paczkowie. 

� Organizator może współdziałać przy organizowaniu Festiwalu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w 

przygotowanie lub realizację programu Festiwalu. 

III. Cele Festiwalu 

� Prezentacja dorobku twórców filmów amatorskich. 

� Celem konkursu jest promowanie Miasta Paczkowa i ukazywanie go w sposób ciekawy i oryginalny. 

� Promocja i popularyzacja ruchu amatorskiego wśród Społeczeństwa Paczkowa. 

� Nagrodzenie filmów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym i technicznym. 

IV. Nagrody 

� Powołana przez organizatorów komisja przyzna następujące nagrody:  

1. miejsce – bon towarowy 500 zł, 

2. miejsce – bon towarowy 300 zł, 

3. miejsce – bon towarowy 200 zł. 

� Nagrody przekazane zostaną w postaci „Kart Podarunkowych MIX ELECTRONICS” - ich realizacja będzie możliwa w 

Sklepie MIX ELECTRONICS w Paczkowie (ul. Rynek 34). 

� Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. 

V. Zasady zgłoszenia 

� Zgłoszenie Filmu wraz z kartą zgłoszenia do udziału w Festiwalu oznacza bezwarunkową zgodę  

na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

� Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które w dniu 

przystąpienia do Festiwalu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo  

do dysponowania zgłaszanym filmem. 

� W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie.  

W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział 

w Festiwalu. Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją 

postanowień niniejszego regulaminu. 

� Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. 

� Tematyka, gatunek i forma filmów jest dowolna. 

� Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych. 

� Do festiwalu nie dopuszcza się filmów: 

1. zrealizowanych przez twórców profesjonalnych, studentów szkół filmowych i artystycznych, 

2. wykonanych na odpłatne zlecenie, 

3. niezgodnych z profilem imprezy, 

4. dostarczonych bez karty zgłoszenia. 

� Filmy wstępnie oceni komisja kwalifikacyjna powołana przez Organizatora. 

VI. Warunki Techniczne 

� Do udziału w Festiwalu można zgłaszać filmy na płytach DVD. 

� Każdy nośnik musi posiadać odpowiednie opakowanie, zabezpieczające przed ewentualnymi uszkodzeniami. Jakość 

techniczna kopii filmów będzie jednym z kryteriów ich kwalifikacji do konkursu. 

� Na nośniku mogą być nagrane tylko filmy zgłoszone na Festiwal. 

� Nośnik powinien zawierać czytelny opis zawierający tytuł filmu, nazwiska twórców, czas trwania każdego filmu. 

� Każdy film powinien mieć czołówkę i napis "koniec" (tytuł, autorzy). 

� Czas projekcji jest nieograniczony. 
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VII. Nadsyłanie i kwalifikacja filmów 

� Organizatorzy spodziewają się uzyskać materiały filmowe ukazujący historię i teraźniejszość Paczkowa, piękno i walory 

krajobrazowe, losy ludzi - wszystko to, co w życiu gminy Paczków zasługuje na utrwalenie w formie filmowej.  

� Filmy wraz z dokładnie i czytelnie wypełnionymi kartami zgłoszenia należy dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2010r. na adres: 

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Paczkowie ul. Kołłątaja 9 48-370 Paczków 

� Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w Festiwalu,  

chyba, że Organizator ze względu na szczególne okoliczności postanowi inaczej. 

� Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.  

� Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania przesłanych na konkurs prac, podając imię i nazwisko autora.  

� Kwalifikacji nadesłanych Filmów do przeglądu konkursowego dokona powołana przez organizatorów 

komisja kwalifikacyjna. 

� Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw 

autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty 

zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu. 

� W przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego  

do udziału w Festiwalu, uczestnik pokryje wszelkie szkody oraz koszty obsługi prawnej wynikającej  

z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich. 

� Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace konkursowe, które nie dotarły do nich, lub dotarły z 

opóźnieniem, na skutek przyczyn niezależnych (np. opóźnienie ze strony firm, które realizowały wysyłkę pracy 

konkursowej). 

VIII. Osobisty udział w festiwalu „Moja mała ojczyzna” 

� Zakwalifikowanie filmu do konkursu jest równoznaczne z otrzymaniem zaproszenia na projekcje festiwalowe oraz 

imprezy towarzyszące. 

� Udział w projekcjach konkursowych festiwalu jest bezpłatny 

� Chęć osobistego udziału w imprezie należy potwierdzić telefonicznie do 10.09.2010r. 

� Uczestnik wyraża zgodę na promowanie Filmu poprzez umieszczenie logo, portfolio, jingla lub innego 

utworu audiowizualnego promującego Film lub twórców Filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz w sieci 

Internet. 

� Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych twórców filmu dla potrzeb niezbędnych do 

promowania Filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych, prasie, na stronach internetowych oraz w ramach 

wykorzystania w trakcie festiwalu „Moja mała ojczyzna”. Informacje takie, jak adres zamieszkania, telefon, e-mail służą 

jedynie do celów związanych z organizacją festiwalu „Moja mała ojczyzna” i pozostają do wyłącznej wiadomości 

organizatorów. 

� Autor zgłaszając film do udziału w Festiwalu wyraża jednocześnie zgodę na bezpłatny pokaz jego obrazu podczas 

trwania Festiwalu oraz poza nim podczas specjalnych pokazów retrospekcyjnych w ramach prowadzonej promocji 

Festiwalu „Moja mała ojczyzna”. 

� Zasady udziału w konkursie festiwalowym „Moja mała ojczyzna” określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 

� Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają jedynie charakter informacyjny. 

� Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do emisji fragmentów Filmów konkursowych (do 50 sekund)  

w stacjach telewizyjnych oraz w sieci Internet w ramach działań promujących festiwal „Moja mała ojczyzna”. 

� Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skopiowania wybranych filmów i wykorzystania ich w celu promocji 

Festiwalu. 

 


