KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W WĄGROWCU
WYDZIAŁ PREWENCJI

REGULAMIN
KONKURSU FILMOWEGO
„WOLNY OD UZALEŻNIEŃ”

dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu wągrowieckiego.

I/. Cel konkursu
Propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia oraz pozytywnych form zachowania wolnych od uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, internet itd.), przemocy, agresji, łamania prawa.
II/. Organizatorzy Konkursu
1. Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu przy wsparciu instytucji samorządowych powiatu
wągrowieckiego
III/. Adresaci Konkursu
Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wągrowieckiego.
IV/. Zasady Konkursu
1/. Konkurs ma charakter otwarty.
2/. Konkurs jest rozgrywany drużynowo (2 do 3 członków drużyny). W skład drużyny mogą wchodzić tylko
uczniowie aktualnie uczęszczający do szkoły.
3/. Każda drużyna uczestniczy w konkursie pod kierunkiem nauczyciela (jeden nauczyciel może być
opiekunem kilku drużyn z danej szkoły, organizator nie ogranicza ilości drużyn reprezentujących szkołę).
4/. Zgłoszenia drużyny do konkursu dokonuje opiekun drużyny (nauczyciel).
5/. Temat pracy:
Film propagujący pozytywne formy zachowania wśród młodzieży – aktywne spędzanie czasu wolnego,
przestrzeganie prawa oraz ostrzegający przed różnymi formami uzależnień.
Uwaga! Film może zawierać wszystkie powyższe elementy, bądź też autorzy mogą skupić się na
wybranych aspektach tematu, niezmienną kwestią jest promocja wolności od uzależnień.

6/. Wymogi techniczne:
-

udźwiękowiony

materiał

filmowy

(film)

wykonany

przy

użyciu

ogólnodostępnego

oprogramowania multimedialnego, nakręcony dostępnymi na rynku urządzeniami – kamera, aparat, telefon
komórkowy itp.
- czas trwania filmu – etiuda filmowa o długości nie przekraczającej 5 minut
- zapis na płycie CD lub DVD
- praca do odtworzenia w standardowym odtwarzaczu zainstalowanym w systemie Windows lub
odtwarzaczu DVD,

7/. Każda praca nadesłana powinna zawierać następujące dane:
- tytuł pracy,
- nazwa szkoły,
- dane osób wchodzących w skład drużyny (imię, nazwisko, wiek)
- imię i nazwisko opiekuna,
- zgodę rodziców na wzięcie udziału w konkursie (uczniowie poniżej 18 roku życia).
8/. Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem własnej pracy twórczej i nie naruszać praw autorskich
osób trzecich.
9/. Prawa autorskie do prac konkursowych nie mogą być ograniczone.
10/.Termin składania prac: 26.05.2017 r.
11/. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane
oraz przekazane po wyznaczonym terminie.
12/. Złożenie pracy w terminie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
13/. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły z przyczyn od niego
niezależnych.
14/. Organizator oraz fundator nagród zastrzegają sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych
osobowych osób, które otrzymają nagrodę i wyróżnienia w Konkursie oraz wizerunku osób w materiałach
prasowych.
15/. Organizatorowi przysługuje prawo publikowania informacji o nagrodzonych pracach w środkach
masowego przekazu, a także prawo do wykorzystywania tych prac, bez dalszych zobowiązań finansowych
wobec laureata.
16/. Prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje Organizatorowi lub Jury.
17/. Organizator lub Jury może dokonywać zmian w Regulaminie, które stają się obowiązujące z chwilą
opublikowania ich na stronie internetowej KPP w Wągrowcu.
18/. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych
osobowych.

V/. Terminy
Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu:
Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu,
ul. Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec
z dopiskiem „Konkurs Filmowy”
w terminie do piątku 26 maja 2017 roku do godziny 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu, pokaz nadesłanych filmów i gala laureatów, będzie miało miejsce
w piątek 2 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Kina Miejskiego Domu Kultury w
Wągrowcu.
VI. Nagrody
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie, zaś laureaci trzech miejsc I-III
otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe.
VII. Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac, zostaną one przekazane do publikacji
własnych i telewizyjnych.
VIII. Jury
Prace ocenia Jury, którego skład ustala organizator Konkursu.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w publikacjach związanych
z Konkursem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

