Fundacja Dobrych Działań ogłasza Konkurs Filmowy dla młodzieży pt.
„Niepodległość oczami młodych”
upamiętniający 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
REGULAMIN KONKURSU
§ 1.
ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Dobrych Działań siedzibą w Ząbkowicach Śl. ul.
Kłodzka 13a.
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Młodzi w Akcji # aktywności dobre
początki” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.
§ 2.
CELE KONKURSU
Głównym celem konkursu jest:.
 Wyłonienie 3 najciekawszych filmów oraz 3 najciekawszych kolaży/plakatów
dotyczących odzyskania Polskę Niepodległości,
 Promocja spojrzenia młodzieży niepodległość Polski,
 Promocja postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz wzmocnienie poczucia
wspólnoty obywatelskiej Polaków,
 Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności z wykorzystaniem potencjału
historycznego Polski,
 Promocja młodych talentów.
§ 3.
TEMAT KONKURSU
Tematem konkursu jest szeroko pojęte spojrzenie oczami młodych ludzi na uzyskanie przez
Polskę Niepodległości.
§ 4.
NAGRODY
1. Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu
elektronicznego tj. kamery w typie GoPro, głośniki, itp.
2. Nagrody zakupione ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018
§ 5.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 13-22 lata, zamieszkującej lub uczącej się
na terenie powiatu ząbkowickiego.
2. Praca może być przygotowana przez uczestnika indywidualnego lub przez grupę,
3. Dodatkowym atutem pracy ocenianym przez Jury Konkursowe będzie wykorzystanie przez
uczestnika wiedzy historycznej oraz indywidualna interpretacja wydarzenia jakim jest
odzyskanie niepodległości.
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4. Praca konkursowa/ film może być przygotowana dowolną techniką:
Powinna jednak spełniać definicję filmu (utwór audiowizualny składający się ze scen) lub
plakatu/ kolażu.
5. Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach z uwzględnieniem wieku uczestników:
a. Kategoria: Plakat/ kolaż, film - klasy VII, VIII, gimnazja,
b. Kategoria: Film - 16 + ( szkoły ponadgimnazjalne, uczestnicy spoza szkół).
§ 6.
PRACA KONKURSOWA

I. PLAKAT/ KOLAŻ
1. Uczestnicy przedstawią pracę konkursową w dowolnym formacie, wykonaną dowolną
techniką, z zachowaniem definicji odpowiednio plakatu lub kolażu.
Zastosowane materiały zależą od inwencji twórczej autora.
2. Praca konkursowa musi być złożona w oryginale, opatrzona z tyłu imieniem i nazwiskiem
autora.
3. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia
artystyczne, oryginalność, estetyka dzieła.
4. Praca powinna być opakowana w szary papier, zabezpieczona przed uszkodzeniem,
opatrzona napisem: Fundacja Dobrych Działań „Konkurs – Niepodległa oczami młodych”.
Do pracy powinna zostać dołączona karta zgłoszeniowa, oświadczenie dotyczące danych
osobowych oraz zgoda rodziców na udział w konkursie. Dokumenty do pobrania ze strony:
fundacjadobrychdzialan.org
5. 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. Uczestnik oświadcza/uczestnicy oświadczają, że jest/są autorem/ami zgłoszonej pracy oraz
posiada/ją wszelkie do niej prawa autorskie. Równocześnie zgadza/ją się na wykorzystanie
pracy w celach promocji i dokumentacji konkursu (poprzez umieszczenie na stronie
organizatora lub stronie konkursu).
7. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkurs wraz z dodatkowymi informacjami można
uzyskać na stronie fundacjadobrychdzialan.org oraz bezpośrednio u Organizatora Konkursu:
fddfundacja@gmail.com, tel. 606333989.

II. FILM
1. Uczestnicy konkursu przedstawiają, zapisaną na płycie DVD, jedną pracę konkursową
w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Video, którego czas projekcji nie
przekracza 10 minut. Dodatkowo dołączają minimum dwa zdjęcia z planu filmowego/
okoliczności tworzenia filmu, które mogą zostać wykorzystane przez Organizatorów
w materiałach promujących konkurs.
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2. Uczestnicy mają za zadanie w oryginalny sposób przedstawić temat konkursu jakim jest
Niepodległość widziana oczami młodych.
3. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i gatunku
filmowym oraz technice np. animacja, animacja poklatkowa, film.
4. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne,
oryginalność, wiedza historyczna autorów.
5. Praca, w postaci płyty DVD, powinna być opisana, zapakowana i opatrzona podpisem Do
pracy powinna zostać załączona wypełniona karta zgłoszeniowa . Wszystko razem powinno
być zapakowane w kopercie z napisem: „Konkurs - Niepodległa oczami młodych”.
W pracy konkursowej nie powinny się znaleźć żadne dodatkowe dane związane
z uczestnikami, którzy ją zgłosili (czyli nazwiska aktorów, reżyserów i pozostałych członków
ekipy filmowej.
6. 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.
Uczestnik/cy oświadcza/ją, że jest/są autorem/ami zgłoszonej pracy oraz posiada/ją wszelkie
do niej prawa autorskie. Równocześnie zgadza/ją się na wykorzystanie filmu w celach
promocji konkursu (poprzez umieszczenie na stronie organizatora lub stronie konkursu).
7. W przypadku wykorzystania w filmie materiałów archiwalnych bądź fragmentów innych
filmów konieczne jest posiadanie przez uczestnika zgody oraz dołączenie do karty zgłoszenia
oświadczenia o tym, że taką zgodzę posiada. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
poproszenia uczestników konkursu o przesłanie stosownego dokumentu.
8. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkurs wraz z dodatkowymi informacjami można
uzyskać na stronie fundacjadobrychdzialan.org oraz bezpośrednio u Organizatora Konkursu:
fddfundacja@gmail.com, tel. 606333989.
§ 7.
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 20 listopada 2018 r.
W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data wpływy przesyłki do siedziby
fundacji.
2. Prace filmowe należy wysłać listem poleconym z dopiskiem „Konkurs- Niepodległość
oczami młodych” na adres:
Fundacja Dobrych Działań
ul. Kłodzka 13a
57-200 Ząbkowice Śl.
3. Prace plastyczne należy przekazać do sekretariatu Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
(zapakowane, opisane) z informacją: Fundacja Dobrych Działań „Konkurs – Niepodległość
oczami młodych”.
2. Pracę może zgłosić do konkursu wyłącznie autor/ autorzy pracy.
3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które nie były nigdzie wcześniej
publikowane. Przez publikację rozumiane jest publiczne prezentowanie pracy w gronie
szerszym niż sami twórcy, zgłaszanie filmu do udziału w innych konkursach (przed podaniem
oficjalnych wyników), zamieszczanie całości lub fragmentów pracy w Internecie.
4. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883)
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5. Pełnoletni uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia,
w którym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym wykorzystanie
wizerunku). W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody
przez rodziców lub prawnych opiekunów (do pobrania wraz z kartą zgłoszenia ze strony
konkursu).
8. W karcie zgłoszeniowej powinni zostać uwzględnieni wszyscy uczestnicy biorący udział
w pracach nad filmem konkursowym (z wyszczególnieniem roli odgrywanej w trakcie
tworzenia filmu, nie tylko aktorzy, ale również reżyser, operator kamery itd.).
10. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie
biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie
pocztowym.
11. W przypadku problemów z dostarczeniem pracy przed upływem terminu zgłoszeń
prosimy o kontakt z Fundacją: tel. 606333989, email: fddfundacja@gmail.com
§ 8.
PRACA JURY KONKURSU
1. Do oceny złożonych filmów zostanie powołane Jury Konkursowe.
2. Prace tj: plakat/ kolaż mogą być oddane autorom po ogłoszeniu wyników konkursu
,wcześniejszym uzgodnieniu oraz wykonaniu dokumentacji konkursowej. Prace filmowe
złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.
3. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie
zostaną zdyskwalifikowane.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Zarząd Fundacji
Dobrych Działań jako organizator Konkursu lub Jury Konkursu jako organ oceniający.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu FDD.
§ 9.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie na stronie oraz na profilu FB Fundacji Dobrych
Działań w dniu 23.11.2018.
2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 23 listopada 2018r. uczestnicy zostaną
poinformowani drogą telefoniczną i mailową o wynikach konkursu.
3. Termin rozstrzygnięcia konkursu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od
organizatora. W takim przypadku uczestnicy zostaną o tym niezwłocznie poinformowani.
§ 10.
KONTAKT
Kontakt do organizatora:
Koordynator Projektu: Bożena Wójcicka – 606333989,
Prezes FDD: Ireneusz Wójcicki- 600910411
Email. fddfundacja@gmail.com
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