
Regulamin konkursu filmowego
„Lokalnie nakręceni – moja gmina w obiektywie” -

konkurs filmowy dla twórców amatorów z terenu gminy Mstów, 
ukazujący dzisiejszą rzeczywistość ludzi młodych i starszych mieszkających na wsi.

I.  ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu filmowego jest Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie.

II.  CELE KONKURSU

Istotą projektu jest ukazanie rzeczywistości młodych ludzi mieszkających na wsi. Chcemy zobaczyć jak 
wygląda współczesna wieś oczyma mieszkańca, jej zarówno pozytywne jak i negatywne strony. Celem 
nadrzędnym jest  przełamanie stereotypowego myślenia  o  "Polsce  gminnej"  jako miejscu  stagnacji,  z 
którego trzeba uciekać. Chcemy promować wartości, które dzisiejsze małe społeczności i ich mieszkańcy 
mogą  zaoferować współczesnemu światu.  Jesteśmy przekonani,  że  jest  ich  wiele.  Nasz  konkurs  ma 
zapoczątkować imprezę cykliczną, która stanie się trwałym elementem zmian. Chcemy promować realny 
obraz, bez upiększeń; szansy polskiej wsi i jej złe strony, ale w kontekście możliwości zmian na lepsze 
oraz  wartości,  które  są  cały  czas  obecne,  choć  może czasem zapomniane.  Pragniemy,  aby pierwszy 
konkurs był początkiem cyklicznej imprezy, która dałaby szansę na prezentację swoich talentów młodym 
i starszym ludziom mieszkających na terenie gminy Mstów.

III.  WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs  skierowany  jest  do  filmowców  amatorów  z  terenu  gminy  Mstów,  w  przedziale 
wiekowym od VI klasy Szkoły Podstawowej do wieku emerytalnego.

2. Konkurs odbywałby się w dwóch kategoriach:  świat i ludzie wokół mnie (dokument, reportaż, 
fabuła, impresja na temat pozytywnych stron życia na wsi) oraz piękno ziemi mstowskiej moimi 
oczyma (przyroda,  krajobrazy  gminy  Mstów,  architektura,  infrastruktura  gminna,  zabytki, 
kościoły, obiekty sportowe i rekreacyjne)

3. Autorem filmu może być jedna lub więcej osób.

4. Filmy mogą być kręcone telefonem komórkowym bądź aparatem cyfrowym. 

Maksymalny dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego to 5 minut.

IV.  ZGŁOSZENIA

1. Aby zgłosić wybrany film do Konkursu należy dostarczyć najpóźniej do dnia 28 maja 2012 roku 
kopię filmu w formie cyfrowej na płycie DVD lub CD-ROM, w jednym z formatów: 

            mov, avi, mpeg, mpg, wmv.
2. Do płyty z filmem należy dołączyć wypełnioną czytelnie i podpisaną przez twórcę filmu kartę 

zgłoszenia (dostępna wraz z Regulaminem na stronie: www.gok-mstów)
3. Wzór karty zgłoszeniowej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście pod adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie
Plac Mickiewicza 17, 42-244, Mstów

5. Nadesłany film bez dołączonej, podpisanej karty zgłoszenia nie zostanie przyjęty do Konkursu.



V.  PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłaszając film, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do 
nadesłanego filmu.

2. Twórcy zgadzają się na publikowanie i odtwarzanie filmu przez organizatorów Konkursu na 
wszelkich polach eksploatacji.

3. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania 
zrealizowanych przez nich filmów na wszelkich polach eksploatacji.

VI.  KOMISJA KONKURSOWA 

1. Prace, spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane przez komisję kwalifikacyjną 
powołaną przez Organizatora. 

2. Do zasadniczych kryteriów oceny zaliczać będzie się: inwencję w sposobie patrzenia na 
problematykę, formę ukazania powyższych zagadnień w kontekście reżyserii, scenariusza i 
kompozycji oraz ogólny efekt artystyczny.

3. Za każdy nagrodzony film przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
4. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Konkursu” oraz sposób podziału nagród należy do Komisji 

Konkursowej.

VII.  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z pokazem nagrodzonych filmów nastąpi 1 czerwca 2012 r. o godz. 
17.00 na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie.

O wynikach Konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną pisemnie lub telefonicznie 
poinformowani przez Organizatora.

VIII.  UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD-ROM i DVD, pozostają w 
archiwum Organizatora konkursu.

2. Zgłoszony do konkursu nośnik CD-ROM lub DVD na którym zmieszczona została praca 
konkursowa staje się własnością Organizatora.

3. Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z konkursu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyn.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia

Organizator



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu filmowego

„Lokalnie nakręceni – moja gmina w obiektywie” -
konkurs filmowy dla twórców amatorów z terenu gminy Mstów, 

ukazujący dzisiejszą rzeczywistość ludzi młodych i starszych mieszkających na wsi.
.

Tytuł filmu

............................................................................................................................................

Imię i nazwisko Autora

…………………………………………………................................................................

Szkoła / Uczelnia / Miejsce pracy* (niepotrzebne skreślić)

…………………………………………………………………………………………....

Adres zamieszkania

…………………………………………………………………………………………....

telefon ……………………………………… e-mail ……………………………………

Oświadczenie Autora filmu

Oświadczam, że przysługuje mi autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego filmu i przyjmuję 
warunki konkursu zawarte w regulaminie. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego filmu 
do  celów promocyjnych oraz  zgadzam się  na  publikowanie  i  odtwarzanie  filmu  przez  Organizatora 
Konkursu na wszelkich polach eksploatacji i oświadczam, że nie będę rościć praw do wynagrodzenia z 
tego tytułu.

Data ......................................

Podpis(y) Autora (ów) 

..........................................................................................................................................

Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna na udział w Konkursie przez osoby poniżej 18-go roku życia 

.......................................................................................................

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie
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