
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

KONKURS FILMOWY 

„670 lat Tuchowa, ... akcja!” 



Regulamin konkursu filmowego 

„670 lat Tuchowa, … akcja!” 

 
§ 1 

Przepisy ogólne 

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Tuchowa, Rada Miejska w Tuchowie, oraz 

Komitet Obchodów 670-lecia Tuchowa, z siedzibą Dom Kultury, 33-170 Tuchów, 

ul. Chopina 10 zwany dalej Organizatorem. 

 

§ 2 

Cel konkursu 

Głównym celem konkursu jest: 

1. Wyłonienie najbardziej oryginalnego i nowatorskiego filmu o Mieście i Gminie Tuchów. 

2. Zachęcenie do wykorzystania nowych technologii multimedialnych. 

3. Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej, artystycznej oraz do lepszego 

poznania naszego miasta pod względem historycznym i kulturalnym 

Forma realizacji: krótkometrażowy film do 5 minut. 

 

§ 3 

Temat konkursu 

Tematem konkursu jest ukazanie życia codziennego mieszkańców Miasta i Gminy Tuchów, 

unikalnych zawodów, umiejętności i zainteresowań. 

 

§ 4 

Zasady uczestnictwa 

W konkursie może wziąć udział każdy za wyjątkiem członków Jury i Komitetu Obchodów 670-

lecia Tuchowa. Proces rejestracji materiału, montażu, obróbki i efektów specjalnych musi być 

wykonany przez autora filmu, posiadającego pełne prawa autorskie do materiału. 

 

§ 5 

Przepisy dotyczące prac 

1. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD/DVD jedną pracę konkursową 

w formacie zgodnym z obowiązującymi standardami multimedialnymi, której czas 

projekcji nie przekracza 5 minut. 

2. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji (np. 

reportażu, filmu dokumentalnego lub komediowego) oraz technice (np. animacji). 



3. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę pomysłowość, technika, przedstawienie 

unikalnych miejsc oraz osobowości z Miasta i Gminy Tuchów. 

4. Praca w formie płyty CD/DVD, powinna być zapakowana w kopertę bądź opakowanie 

plastikowe i opatrzona godłem. 

5. W małej kopercie podpisanej godłem autora należy umieścić dane zapisane na kartce: 

imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail, wykaz nadesłanych 

prac z opisem oraz podpisana klauzula: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Organizatora Konkursu Filmowego „670 lat Tuchowa, … akcja!” 

w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi 

zmianami)”. 

6. Pracę wraz z małą kopertą z danymi osobowymi, należy umieścić w jednej dużej kopercie 

zaadresowanej na adres organizatora.  

7. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 

zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego 

wychowania i kultury osobistej. 

 

§ 6 

Zgłoszenie do konkursu 

� Prace konkursowe należy składać od 4 stycznia 2010r. do 15 lipca 2010r. w siedzibie 

Organizatora. 

� Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

� Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu. 

� Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie 

biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w dostawie 

pocztowej lub kurierskiej. 

� Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom. 

 

§ 7 

Ocena prac 

� Do oceny złożonych prac zostanie powołane jury. Ogłoszenie wyników konkursu będzie 

miało miejsce 23 lipca 2010r. (na stronie internetowej www.tuchow.pl), prezentacja 

zwycięskich filmów i wręczenie nagród odbędzie się po 31 lipca 2010r. 

� Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców jak i przyznawania miejsc ex 

aequo. 

� Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

� Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną 

zdyskwalifikowane. 


