
Regulamin konkursu filmowego 

Ciąg dalszy nastąpił – głos pokolenia Z w rozmowie o Pomorzu 

 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe w Szczecinie, Dział Edukacji. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu edukacyjnego poświęconego 

dwudziestowiecznej historii Szczecina i Pomorza pod tytułem: „Pomorskie pasaże 

historyczne”. 

 
TEMAT KONKURSU 

1. Organizatorzy konkursu oczekują na filmy, których tematem będzie  Pomorze  

widziane oczami jego młodych mieszkańców. 

 
ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs kierowany jest do młodych ludzi w wieku od 14 do 19 lat. 

2. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach konkursowych: 

I kategoria – dokument i reportaż, 

II kategoria – fabuła. 

3. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby). 

4. Na konkurs każdy uczestnik/zespół może zgłosić jeden film. 

5. Uczestnicy konkursu dostarczają zapisaną na płycie CD pracę konkursową w formacie 

zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, MPG4, AVI, z podpisem 

zawierającym tytuł filmu, kategorię konkursową, imię i nazwisko autora oraz nazwę 

szkoły. 

6. Czas projekcji nie może przekraczać 15 minut. 

7. Na końcu filmu musi być umieszczona informacja o autorze/autorach: imię, nazwisko 

autora/autorów, nazwa szkoły do której autor/autorzy uczęszczają, miejscowość. 

8. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: wartość merytoryczna, twórcze podejście do 

tematu, oryginalność ujęcia zagadnienia, kompozycja, walory artystyczne. 

 
ZGŁOSZENIA 

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz podpisanym regulaminem należy 

składać do dnia 30.09.2020 r. na adres: 



Muzeum Narodowe w Szczecinie 

Dział Edukacji 

ul. Wały Chrobrego 3 

70-502 Szczecin 

 
Szczegółowe informacje: 

tel. 797 705 278 

adres e-mail: e.kimak@muzeum.szczecin.pl 

koordynator projektu: Ewa Kimak 

 
2. W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia ma obowiązek złożyć 

każdy z autorów. 

3. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora 

telefonicznie. 

4. Zgłoszenie prac na konkurs będzie równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu  

i wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych. 

 
KOMISJA KONKURSOWA 

1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez 

jury konkursu powołane przez Organizatora. 

 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej muzeum. 

2. Z powodu dynamicznej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronowirusa 

SARS-CoV-2,  o organizacji uroczystego finału konkursu oraz rozdaniu nagród i 

dyplomów będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz powiadamiać 

Państwa telefonicznie lub mailowo. 

 
 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych 

przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury 

osobistej. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do pokazów 

konkursowych oraz ich publicznej emisji w celach promocji; nadsyłane filmy nie 

mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem. 

3. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące lub 

uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od 

Organizatora wynagrodzenia, w tym w szczególności wynagrodzenia za 

rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania filmu. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęć 

wykonanych w związku z realizacją konkursu) w materiałach promocyjno- 

informacyjnych Organizatora. 

5. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i 

nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek  

wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za 

rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania zdjęć. 

 
UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac 

w trakcie przesyłki. 

2. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD pozostają w archiwum 

Organizatora konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez 

podania przyczyn. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Komisja 

konkursowa i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji konkursowej. 

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej. 

Uczestnik może ponadto kontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail lub za 

pośrednictwem formularza kontaktowego, które są dostępne na stronie internetowej. 

6. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

7. Organizator nie odsyła zgłoszonych filmów. 

8.  Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, nie 

zostaną zakwalifikowane do konkursu. 


