Regulamin konkursu filmowego „Skierniewice – moje miasto”
Organizator:
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
Zasady konkursu:
1. Konkurs filmowy „Skierniewice – moje miasto” skierowany jest do osób w wieku 13 +.
2. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności zapewnia, że:
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie są kopią filmów stworzonych przez inne osoby,
- nie narusza praw autorskich osób trzecich,
- nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie
chronionych,
- Uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono w filmie, na ich publikację i wykorzystanie
zgodnie z regulaminem konkursu.
3. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę.
4. Tematyka filmu jest dowolna, jednak nawiązująca do Skierniewic, wydarzeń (osobistych, społecznych,
historycznych, towarzyskich, tożsamościowych i odwołujących się do lokalnego patriotyzmu) związanych z
miastem i dziejących się w Skierniewicach. Premiowane będzie niestandardowe podejście do tematu i
pokazanie miasta od niebanalnej strony.
5. Filmy o czasie trwania 5 min. należy przesłać drogą elektroniczną na adres: aneta.kapelusz@cekis.pl z
dopiskiem „Skierniewice – moje miasto” lub dostarczyć osobiście na adres: Akademia Twórczości przy CKiS,
ul. Piłsudskiego 2 (budynek Pałacu Ślubów, I piętro), wtorek-sobota. Tel: 46 833 70 93 w godzinach: 10.0017.00
6. Opis filmu musi zawierać imię, nazwisko, wiek autora, tytuł pracy.
7. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na stronie i Facebooku Centrum Kultury i Sztuki
w Skierniewicach.
Terminy:
1.
Filmy prosimy przesłać drogą elektroniczną w terminie: 01 lipca – 07 sierpnia 2020 r. Wraz z
filmikami prosimy o dostarczenie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia do Konkursu (skan Karty drogą
e-mail) lub osobiście na adres: Akademia Twórczości przy CKiS, ul. Piłsudskiego 2 (budynek Pałacu Ślubów, I
piętro), wtorek-sobota. Tel: 46 833 70 93 w godzinach: 10.00-17.00
2.

Finał konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w terminie 10-15 sierpnia 2020 r.
3. Do oceny złożonych prac Organizator powołuje Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody.
Dla laureatów Konkursu przewiduje się następujące nagrody:
I nagroda — 500 zł,

II nagroda — 300 zł,
III nagroda — 200 zł,
4. Jury może dokonać zmian w podziale nagród, bądź też nie przyznawać poszczególnych nagród.
5. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy.
Postanowienia końcowe:
1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie danych osobowych Uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez uczestników konkursu.
3. Przesłanie filmu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu oraz zgodą na przetwarzanie

danych osobowych na potrzeby konkursu.

