
Regulamin konkursu na filmik/teledysk krótkometrażowy
„Pokaż nam swój Tomaszów”

§ 1
Organizatorem konkursu jest Tomaszowski Dom Kultury z siedzibą: ul. Lwowska 72,
22-600 Tomaszów Lubelski, zwany dalej Organizatorem. Konkurs organizowany jest
w ramach obchodów 400 – lecia miasta Tomaszów Lubelski.

§ 2
1. Prace  należy nadesłać do dnia  25 sierpnia  2021 roku do godziny 15:00 na

adres:  tomaszowskidomkultury@gmail.com lub przez  https://wetransfer.com/
(instrukcja  do  obsługi  strony  pod linkiem:  https://www.youtube.com/watch?
v=MMafy3_YyUQ) 

2. Filmy mogą być dostarczone osobiście lub listownie do siedziby Organizatora
na płycie CD, DVD, pendrive. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko
autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.

3. Rozstrzygnięcia  konkursu  dokona  powołana  przez  Organizatora  komisja
konkursowa,  ogłoszenie  wyników  nastąpi  28  sierpnia  2021  roku.  Wyniki
zostaną  opublikowane  na  profilu  społecznościowym  oraz  na  stronie
internetowej Organizatora.

§ 3
1. Konkurs skierowany jest do osób od 14 do 34 roku życia. Prace mogą być

nadsyłane  przez  osoby  indywidualnie  lub  prace  grupowe/zespołowe.
W  konkursie  mogą  brać  udział  osoby  zamieszkujące  miasto  Tomaszów
Lubelski oraz powiat tomaszowski.

2. Technika filmu/teledysku dowolna.
3. Zgłoszenie  filmu/teledysku  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem

zgody autora na prezentowanie nadesłanych prac w internecie oraz w innych
środkach  przekazu.  Ponadto  uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  publikowanie
swoich danych osobowych (imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania)
na potrzeby opublikowania wyników konkursu oraz promocji konkursu. 

4. W przypadku  filmów/teledysków  z  udziałem  osób/aktorów  autor  powinien
posiadać zgodę na publikację wizerunku w/w osób.

5. Dane  osobowe  uczestników  konkursu  będą  przetwarzane  wyłącznie  na
potrzeby przeprowadzenia konkursu.

6. Każdy uczestnik może przesłać jeden film.
7. Laureaci konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody za zajęcie I, II i III miejsca

w konkursie.  Organizator  ma  prawo do nieprzyznania  nagród w przypadku
małego zainteresowania konkursem.

8. Filmik/teledysk  przedstawiać  powinien  tematykę  związaną  z  Tomaszowem
Lubelskim (miejsca, ludzie, postacie, wydarzenia itp.). 

9. Długość filmu powinna wynosić od 1 do 5 minut.

https://wetransfer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MMafy3_YyUQ&fbclid=IwAR3qvDmOPmd-LawAO2NB2azK9w8-0E0Mu_saEn3-uZPpZM2dvTkmf9YjNN4
https://www.youtube.com/watch?v=MMafy3_YyUQ&fbclid=IwAR3qvDmOPmd-LawAO2NB2azK9w8-0E0Mu_saEn3-uZPpZM2dvTkmf9YjNN4


§ 4
Celem konkursu jest: 

a) promowanie obchodów 400 – lecia miasta Tomaszów Lubelski,
b) promocja walorów Tomaszowa Lubelskiego,
c) inspirowanie społeczności lokalnej do działań twórczych,
d) upowszechnianie wiedzy na temat środowiska lokalnego i jego mieszkańców,
e) możliwość publikacji prac osób pasjonujących się multimediami i  technologią

informacyjną.

§ 5
1. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

a) zgodność z tematem i celami konkursu,
b) atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy,
c) twórcze podejście.

2. Decyzje powołanej przez Organizatora komisji są niepodważalne i ostateczne.

§ 6
1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują

mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub
uwidocznione na filmie i w prezentacji, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na
nieodpłatne  rozpowszechnianie  ich  wizerunku  w  sposób  określony
w Regulaminie. 

2. Uczestnik  zrzeka  się  jakiegokolwiek  wynagrodzenia  za  korzystanie
z  filmów/prezentacji  zgodnie  z  niniejszym  Regulaminem,  w  tym
w  szczególności  wynagrodzenia  za  rozpowszechnianie  filmów/prezentacji
na  stronie  internetowej  Organizatora  oraz  w  innych  środkach  przekazu
i w innych przypadkach publicznego udostępniania. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


