REGULAMIN KONKURSU NA CZŁONKÓW JURY 5. DZIECIĘCEGO FESTIWALU
SZTUKI FILMOWEJ FILMONIADA W KOSZALINIE
§1
ORGANIZATORZY
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie, z siedzibą ul. Zwycięstwa 105,
75-001 Koszalin, Organizator 5. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej Filmoniada.
2. Niniejszy Regulamin, określający zasady uczestnictwa w Konkursie, zostanie udostępniony na
żądanie uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
www.ck105.koszalin.pl
§2
CEL KONKURSU
1. Konkurs służy wybraniu członków Jury Dziecięcego 5. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej
„Filmoniada”, który odbędzie się w Koszalinie w dniach 23-24.03.2020r.
2. Zadaniem Konkursu jest wyłonienie osób, które – oprócz zamiłowania do filmów – łączy
ciekawość świata, sprawność w formułowaniu samodzielnych sądów oraz umiejętność pracy w
zespole.
3. W dniach 23-24.03.2020 członkowie Jury Dziecięcego będą uczestniczyli w festiwalowych
pokazach filmowych na terenie Centrum Kultury 105 i Kina Kryterium w Koszalinie, w godzinach
od 9:00 do 16:00 (precyzyjne ustalenie godzin po zamknięciu programu Festiwalu). Wezmą oni
także udział w uroczystościach Inauguracji i Gali Zakończenia Festiwalu 23 i 24.03.2020r.
§3
UCZESTNICY
1. Uczestnikiem konkursu może być zainteresowane tematyką filmową dziecko w wieku od 10 do 14
roku życia, które dostarczy do Organizatora pracę pisemną (szczegóły dotyczące pracy pisemnej
§4).
2. Każdy uczestnik Konkursu jest zobowiązany dołączyć do zgłoszonej pracy konkursowej
podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów oświadczenie, zawierające zgodę na udział
dziecka w Konkursie (pkt. 2 Karty zgłoszenia uczestnika Konkursu) oraz zgodę na wykorzystanie
wizerunku w celach promocyjnych Festiwalu. Po wyłonieniu najlepszych prac organizatorzy
zastrzegają sobie prawo rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczestników w celu
dokładnego omówienia zasad pracy Jury Dziecięcego podczas Festiwalu.
§4
ZASADY UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Udział w konkursie mogą zgłosić w imieniu dzieci nauczyciele, rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przez Uczestnika Konkursu samodzielnej wypowiedzi
w formie pisemnej, zawierającej maksymalnie 1200 znaków. Wypowiedź powinna zawierać
odpowiedź na pytanie: Jaki jest Twój ulubiony film i dlaczego oraz argumentację dlaczego to
właśnie Ciebie powinniśmy wybrać na członka Jury Dziecięcego.
3. Prace zostaną ocenione według poniższych kryteriów: samodzielności oraz oryginalności
wypowiedzi, umiejętności argumentowania i przekonywania do swojego stanowiska, spójności
wypowiedzi i atrakcyjności pracy.
4. Pisemna wypowiedź powinna być złożona wraz z Kartą zgłoszenia (do pobrania
www.ck105.koszalin.pl) tworząc spójną całość (załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu).
I. Prezentacja powinna być przygotowana w formie pliku.
II. Zgłoszona praca nie może zawierać treści obraźliwych i wulgarnych, naruszać dóbr osobistych i praw
autorskich osób trzecich
III. W przypadku zgłoszenia pracy z naruszeniem powyższych punktów I. i II. zgłaszający zobowiązuje
się do pokrycia roszczeń osób trzecich wobec Organizatora.
IV. Każdy zgłaszający może zgłosić tylko jedną pracę.

V. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
5. Karta zgłoszenia wraz z wypowiedzią pisemną powinna być dostarczona do sekretariatu Centrum
Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin lub przesłana jako skan, PDF, jpg na adres email: sekretariat@ck105.koszalin.pl w tytule wiadomości wpisując „Jury Dziecięce – konkurs” do
29.02.2020 r.
6. Prace zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz mogą być
rozpowszechniane w celach promocyjnych 5. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej Filmoniada.
7. Członków Komisji Konkursowej, dokonującej wyboru laureatów Konkursu, powołuje Dyrektor
Festiwalu.
§5
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 6 marca 2020r. i zamieszczone na stronie
www.ck105.koszalin.pl
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wyboru członków Jury poza Konkursem.

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

§6
PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK UCZESTNIKÓW
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora prac pisemnych
stworzonych przez Uczestnika w związku z Festiwalem. Zgoda taka jest równoznaczna z
udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na użycie pracy pisemnej w
celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Centrum Kultury 105 w
Koszalinie na czas nieoznaczony, ze szczególnym uwzględnieniem zwielokrotniania pracy, zapisu
na dowolnym nośniku oraz dokonywania opracowań pracy (wykonywanie praw zależnych).
Zgody takiej udziela rodzic lub opiekun prawny małoletniego zgodnie z treścią zgody wyrażonej
w Karcie zgłoszenia.
Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z udzieleniem nieodpłatnego zezwolenia na
nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu oraz możliwość
rozpowszechnienia utrwalonego wizerunku Uczestnika.
Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w Konkursie jest jednocześnie zgodą
na warunki Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie niezbędnym
dla potrzeb organizacji niniejszego konkursu oraz promocji Festiwalu.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz
w celu promocji 5. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej FILMONIADA na podstawie
udzielonej przez Uczestnika zgody – art. 6 ust. 1 pkt a, b i f RODO. Z pełną treścią klauzuli
informacyjnej, która stanowi Załącznik 2. do niniejszego Regulaminu.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub
odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
Organizator na prośbę członka Jury wystawia zaświadczenie o uczestnictwie dziecka w Festiwalu
w charakterze Jurora.
Organizator nie pokrywa kosztów podróży Jurora na Festiwal.
W godzinach pracy Jury, tj. 9:00-16:00 dzieci pozostają pod nadzorem uprawnionego Opiekuna
Jury wyznaczonego przez organizatorów Festiwalu.
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Koszalin, 6.12.2019 r.

