
  

 

 

Regulamin konkursu na scenariusz spotu promocyjnego 

 

1. Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest wybór najlepszego scenariusza spotu promującego Kino Promień w 

Tuchowie. 

 

2. Organizatorzy Konkursu 

Organizatorami Konkursu są: 

 Młodzieżowa Rada Gminy Tuchów 

 Dom Kultury w Tuchowie   

 

3. Uczestnicy Konkursu 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób indywidualnych oraz grup.  

 

4. Warunki uczestnictwa 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pocztą elektroniczną scenariusza spotu 

do dnia 30 czerwca 2012 r. na adres e-mail: dk@tuchow.pl.  

 

Autor lub autorzy wybranego scenariusza udziela Organizatorom Konkursu zgody na 

nieodpłatne wykorzystanie scenariusza do dowolnie wybranych przez Organizatorów celów 

promocyjnych. Na jego podstawie zrealizowany zostanie spot promocyjny, który będzie 

wyświetlany w środkach masowego przekazu.  

 

Wyboru scenariusza dokona komisja powołana przez Organizatorów Konkursu. 

 

5. Wymagania wobec prac konkursowych 

Nadsyłane prace konkursowe powinny zawierać dokładnie opisane: 
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 Główne wątki 

 Dialogi 

 Miejsca, gdzie toczyć ma się akcja 

 Osoby występujące 

 

 Gotowy spot reklamowy ma trwać nie dłużej jak jedną minutę. Uczestnicy mogą nadsyłać 

dowolną liczbę scenariuszy. 

 Scenariusze należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres dk@tuchow.pl w formacie 

doc, txt. 

 Do każdego projektu powinna być dołączona informacja o autorze: imię, nazwisko, adres, 

dane kontaktowe oraz dopisek: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym mailu dla 

potrzeb konkursu, w tym w celu publikacji listy nagrodzonych na stronie internetowej 

tuchow.pl oraz dk.tuchow.pl zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)” 

 

6. Ogłoszenie wyników Konkursu 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 10 lipca 2012 r. 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.dk.tuchow.pl, www.tuchow.pl.  

Laureat zostanie również powiadomiony o wygranej telefonicznie lub mailowo. 

 

7. Nagrody 

Organizatorzy Konkursu przewidują nagrody pieniężne za pierwsze trzy miejsca oraz dwa 

wyróżnienia. Łączna pula nagród to 1 000,00 zł. 

 

8. Zobowiązania końcowe 

 Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób 

trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że autor lub autorzy pracy 

konkursowej posiada pełne prawa autorskie do swojego scenariusza.  

 Organizatorzy Konkursu zachowują prawo do ewentualnego przedłużenia, skrócenia, 

zmiany lub odwołania Konkursu. 

 Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  
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