Strefa WzW, wolnych z wyboru
w ramach projektu „PO TWOJEJ STRONIE”
finansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
– Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości

ogłasza Ogólnopolski Konkurs ,,Zaraź nas swoją pasją”
REGULAMIN KONKURSU
Cele konkursu :
 inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności,
 umożliwienie młodym ludziom prezentacji swoich osiągnięć, zainteresowań i hobby,
 rozwijanie zainteresowań wśród młodych ludzi,
 promowanie pozytywnych postawy młodych ludzi społecznie akceptowanych.
Uczestnicy konkursu :
Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych (VI - VIII klas) i ponadpodstawowych z terenu całej
Polski. Konkurs polega na przedstawieniu w jak najciekawszy, oryginalny sposób za pomocą krótkiego filmu swojej
lub czyjeś pasji, zainteresowania, hobby.
Pytania pomocnicze podczas nakręcania filmiku konkursowego: Co jest moją pasją? Dlaczego robię to co robię?
Co mnie motywuje i zachęca? Jak to wszystko się zaczęło? Czy mam „korzyści” z mojej pasji? Kto mnie inspiruje?
Warunki techniczne :
1. Czas trwania filmu nie może przekroczyć 4 min.
2. Treść filmu nie może zawierać treści wulgarnych ani obraźliwych (organizator zastrzega sobie prawo
dyskwalifikacji takiej pracy).
3. Do konkursu można zgłaszać się tylko indywidualnie. Zgłoszony film powinien być pracą własną.
4. Materiał filmowy powinien być w dobrej jakości, najlepiej wykonany w technice cyfrowej.
5. Film można dostarczyć do organizatora na dwa sposoby:
 pocztą elektroniczną wysyłając link filmu z YouTube na adres: strefawzw@op.pl
 pocztą tradycyjną wysyłając nagrany film na płycie CD lub DVD na adres: Strefa WzW, wolnych z wyboru,
ul. Lawendowa 49, 44-200 Rybnik
6. Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz z danymi osobowymi i odpowiednimi zgodami na ich
przetwarzanie (Załącznik do regulaminu).
7. Jeżeli w filmie przysłanym na konkurs zostaną wykorzystane fragmenty utworów chronionych prawem autorskim,
to uczestnik konkursu, od właściciela praw, musi zdobyć zgodę na ich wykorzystanie. Zaleca się uczestnikom
wykorzystywanie utworów udostępnionych na otwartych licencjach.
8. Przysłanie filmu na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na jego projekcję
podczas podsumowania i zamieszczeniem na stronie internetowej organizatora.
Nagrody:
1. W konkursie przewiduje się przyznanie trzech pierwszych miejsc oraz 3-5 wyróżnień.
2. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe, których łączna pula wynosi 1800 zł.
Terminarz konkursu :
1. Ogłoszenie konkursu wrzesień 2018 roku.
2. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa 16 listopada 2018 roku (decyduje data dostarczenia
pracy do organizatora).
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 listopada 2018 r. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał.
4. O wynikach konkursu i rozdaniu nagród rzeczowych laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub odrębnym
pismem.
5. Finał konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 3 grudnia 2018 roku.
6. Protokół posiedzenia jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora www.strefawzw.pl
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 531553352 lub pisząc na adres: strefawzw@op.pl

