
Konkurs na film z wakacji 

 

Organizator i czas trwania konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Pracownia Filmowa działająca w Miejskim Domu 

Kultury w Kole. 

2. Zgłoszenia można nadsyłać od 7.07.2022 r. do 15.09.2022 r. 

 

Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest nagranie krótkiego filmu stanowiącego wspomnienie z wakacji. 

Może to być zarówno film z wyjazdu, jak i czasu spędzonego w domu, oraz relacja z 

ciekawych wydarzeń. Można wykorzystać dowolne środki techniczne oraz dowolną 

konwencję gatunkową (reportaż, fabuła, teledysk itp.) 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych. 

2. Autorem filmu może być pojedyncza osoba lub grupa osób. 

3. Filmy muszą być własną pracą autora. 

4. Prace powinny być zapisane w formatach mp4, mpeg, mov, avi (do wyboru), 

oraz posiadać imię i nazwisko autora w tytule pliku. 

5. Gotowe filmy należy umieścić na Dysku Google pod adresem 

https://drive.google.com/drive/folders/1Yg4MCRrRqOkly7lPN5gK5Qf3F3CQ

bLRT?usp=sharing w wyznaczonym terminie. 

6. Do filmu należy dołączyć skan wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, 

dostępnego pod adresem: www.mdkik-kolo.pl, co stanowić będzie akceptację 

niniejszego regulaminu. W przypadku uczestników niepełnoletnich formularz 

musi być podpisany przez prawomocnego opiekuna uczestnika. 

7. Oceny nadesłanych prac dokona komisja wyłoniona przez Organizatora. 

8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997roku Dz.U. Nr 133, poz. 833, z późń. zm.). 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzców, przyznania nagród oraz działań promocyjnych związanych z 

Konkursem. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na 

opublikowanie ww. danych. 

 

Prawa autorskie 

 

1. Zgłoszona praca konkursowa powinna być wynikiem pracy własnej autora i 

nie naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. 



2. Prawa autorskie do pracy złożonej w konkursie nie mogą być niczym 

ograniczone. 

3. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej lub wyróżnionej oraz do 

wszystkich zgłoszonych prac pozostają przy autorze/autorach, przy czym 

Organizator posiadać będzie prawo do publikacji i odtwarzania nadesłanych 

filmów w ramach działań promocyjnych, oraz podczas finału konkursu. 

 

4. Uczestnicy konkursu oświadczają, że nie będą rościć sobie praw do 

wynagrodzenia w związku z wykorzystaniem ich prac w ramach działań 

promocyjnych związanych z Konkursem o raz jego finałem. 

 

 

Wyłonienie zwycięzców 

1. Laureatów konkursu wyłoni Komisja powołana w tym celu przez 

Organizatora. 

2. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną poddane ocenie. 

3. Komisja wyłoni trzech zwycięzców Konkursu. Organizator zastrzega sobie 

prawo do wręczenia dodatkowych wyróżnień. 

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2022 r. 

6. Nazwiska zwycięzców i wyróżnionych zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej MDK Koło oraz w jego mediach społecznościowych. 


