Konkurs Filmów Amatorskich dla Młodzieży
Regulamin
1.Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie ogłasza konkurs filmowy dla młodzieży
na krótki film amatorski – animacja, fabuła, dokument – temat dowolny.
2. Cel konkursu.
Konkurs skierowany jest do młodych kreatywnych ludzi, którzy interesują się
produkcją filmową i lubią bawić się filmem.
Celem konkursu jest rozpowszechnienie sztuki kina wśród młodzieży, odkrywanie
nowych talentów, ukazywanie różnych rodzajów filmów, pobudzenie kreatywności
wśród młodzieży
3. Konkurs skierowany jest do młodzieży od 13 lat.
4. Organizatorzy pozostawiają uczestnikom swobodę rozumienia tematu konkursu
i jego interpretacji.
5. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym
do 12 marca 2013 na adres:
Ośrodek Kultury i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 27
48 – 370 Paczków
6. Przesyłane filmy powinny być nagrane na płytę DVD w jednym z formatów: wmv, mpg, mpeg,
avi oraz dla umożliwienia ich wyświetlenia na ekranie kinowym sugeruje się, aby spełniały
poniższe warunki techniczne
- rozdzielczość HD480p, HD720p
- dźwięk 5.1
Czas trwania filmu nie może przekroczyć 15 minut.
6. Każda nadesłana praca rozpatrywana będzie indywidualnie.
Podstawowym kryterium oceniania będzie pomysłowość, kreatywność i jakość
nadesłanych prac.
7. UWAGA
Filmy nie mogą zawierać wszelkich treści wulgarnych lub obraźliwych dla
jakiejkolwiek z grup etnicznych lub społecznych oraz skłaniających do
spożywania alkoholu i zażywania narkotyków. Zabronione jest również
propagowanie agresji oraz teorii , których rozpowszechnianie jest prawnie
zabronione.
W PRZYPADKU ZAMIESZCZENIA JAKICHKOLWIEK Z W.W. TREŚCI FILM
ZOSTANIE ZDYSKWALIFIKOWANY.
00

8. Prezentacja filmów odbędzie się dnia 15 marca 2013 o godz. 17 w sali Kina
Kopernik podczas kolejnego spotkania z OFF Kinem.
Publiczność dokona wyboru najlepszej prezentacji filmu amatorskiego.

9. Najlepszy film amatorski otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł.

KONKURS FILMÓW AMATORSKICH DLA MŁODZIEŻY
Formularz zgłoszeniowy
1. Imię i nazwisko autora ......................................................................................
2. Tytuł pracy ........................................................................................................
3. Adres .................................................................................................................
4. Wiek ..................................................................................................................
5. Numer telefonu .................................................................................................
6. E – mail .............................................................................................................

OŚWIADCZENIE
„ Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
przez Organizatorów konkursu filmów amatorskich „PACZ – K – OFF”
(Ośrodek Kultury i Rekreacji,48-370 Paczków, ul. Wojska Polskiego 27)
moich danych osobowych / danych osobowych mojego podopiecznego
wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenie
konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami.)
Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich dobrowolnie podanych
danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania”.

Data ..........................

...................................................................................
(czytelny własnoręczny podpis uczestnika pełnoletniego
lub podpis opiekuna w przypadku uczestnika
niepełnoletniego)

