
REGULAMIN KONKURSU  

na film  pt. „NIEZWYKŁE PODRÓŻE Z JANEM HEWELIUSZEM” 

 

I. ORGANIZATORZY KONKURSU :  

          Organizatorami konkursu jest Rada Miasta Gdańska oraz Pałac Młodzieży  

w Gdańsku.  

II. CEL KONKURSU : 

Celem konkursu jest przybliżenie postaci Jana Heweliusza – patrona roku 

2011 jak również zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowych urządzeń 

multimedialnych, aktywności twórczej i  artystycznej. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA :  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów gdańskich szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych.  

2. Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie filmu – ukazującego postać Jana 

Heweliusza oraz promocja książki, która będzie efektem konkursu 

plastycznego i poetyckiego organizowanego w ramach Obchodów 

Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.  

3. Czas trwania filmu do 2 minut.  

4. Film musi zawierać w sobie idee nawiązujące do tematu konkursu.  

4.1.Film nie może: 

a) naruszać godności ludzkiej, 

b) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub 

narodowość, 

c) ranić przekonań religijnych lub politycznych, 

d) zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

małoletnich, 

e) sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub 

ochronie środowiska.  

4.2.Film może zawierać następujące elementy: 

a)  podkład muzyczny, 

b)  łączenie obrazu filmowego z techniką animacyjną, 



c) alternatywne zastosowanie tekstu lektorskiego z napisami lub same 

napisy, 

d) Inne – propozycje autorskie. 

5. Organizator zaznacza, że uczestnicy, tworząc prace konkursowe, mogą 

pobierać wszelkie efekty dźwiękowe, graficzne, obrazki, ilustracje itp. 

wyłącznie ze stron do tego przeznaczonych np. www.flickr.com, 

(niedopuszczalne jest łamanie praw autorskich). 

6. Na jednej płycie może być zapisany tylko jeden film. 

7. Uczestnicy konkursu mogą realizować film indywidualnie lub max. w grupach 

do 3 osób. 

8. W konkursie mogą brać udział filmy zrealizowane za pomocą kamery cyfrowej, 

aparatu cyfrowego lub telefonu komórkowego. Dopuszczalny system 

rejestracji filmu to AVI, MPG, DVD, MSWN lub WMV. Rozdzielczość i wielkość 

filmu jest dowolna. 

IV. TERMINARZ : 

1. Prace konkursowe należy przysłać na nośniku DVD lub CD ROM wraz  

z KARTĄ ZGŁOSZENIA listownie w nieprzekraczalnym terminie do  

29 kwietnia 2011 roku na adres: PAŁAC MŁODZIEŻY 

           ul. OGARNA 56, 80 - 826 GDAŃSK 

z dopiskiem: „NIEZWYKŁE PODRÓŻE Z JANEM HEWELIUSZEM” 

2. Szkoły nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną powiadomione 

telefonicznie lub drogą elektroniczną  13 maja 2011 roku 

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY :  

1. Jury konkursu wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia.  

2. Przy wyborze zwycięzcy decydujące znaczenie będzie miała: 

a) kreatywność przekazu (sposób zachęcenia młodzieży do zainteresowania 

się osobą  Jana Heweliusza).  

b) wartość artystyczna filmu. 

3. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna. 

4. Uroczyste wręczenie nagród połączone z projekcją nagrodzonych filmów 

nastąpi dnia 24 maja 2011 roku w siedzibie Rady Miasta Gdańska podczas 

gali obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. 

http://www.flickr.com/


5. Fundatorem nagród rzeczowych oraz sprzętu multimedialnego jest Rada   

      Miasta Gdańska 

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEJŚCIA AUTORSKICH PRAW 

MAJĄTKOWYCH I AUTORSKICH PRAW DO WYBRANEJ PRACY 

KONKURSOWEJ : 

1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie filmy będące oryginalnymi pracami 

uczestników konkursu. 

2. Zgłaszając pracę, uczestnik konkursu (lub w przypadku osób niepełnoletnich – 

opiekun prawny uczestnika) oświadcza, że posiada wszelkie prawa do 

zgłoszonego filmu oraz że film ten nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

a także, że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko organizatorowi 

konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do filmu lub 

jego części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych  

i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmuje 

odpowiedzialność wobec tej osoby trzeciej. 

3. Laureaci konkursu przenoszą na Organizatorów nieodpłatnie autorskie prawa 

majątkowe bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji 

wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r.) z późn. zm., 

w szczególności w zakresie wykorzystania w celu emisji, udostępniania na 

stronach internetowych Organizatorów, we wszystkich materiałach 

reklamowych i promocyjnych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania 

i wprowadzania do obrotu. 

4. Uczestnik (lub w przypadku osób niepełnoletnich – opiekun prawny 

uczestnika) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych 

osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zgodnie z Ustawą  

o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997., (Dz.U. nr 133, poz. 

833) z późn. zm. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania koniecznych zmian 

w nagrodzonym projekcie. Jeżeli autor nie jest w stanie wykonać 

proponowanych zmian, to Organizatorzy wykonają je samodzielnie lub zlecą 

wykonanie innym podmiotom. 

 

 



VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania danego miejsca, 

bądź przyznania miejsc ex aequo. 

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia 

przesyłki podczas transportu. 

4. W konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nie zostały nigdzie 

publikowane, ani nie  brały udziału w żadnym innym konkursie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania  

nagrodzonych prac konkursowych na użytek własny. 

6. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora. 

7.  Nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego 

ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych 

konkursach i festiwalach organizowanych przez Pałac Młodzieży  w Gdańsku  

i Radę Miasta Gdańska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURSU NA FILM  

„NIEZWYKŁE PODRÓŻE Z JANEM HEWELIUSZEM” 

PROSIMY WYPELNIAĆ PISMEM DRUKOWYM 

 

Autor pracy: 

Imię i nazwisko: 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Wiek: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Opiekun prawny: 

Imię i nazwisko: 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

…………………………………    …………………………………… 

podpis autora pracy                                                                                                      podpis opiekuna prawnego  

Placówka:  

Pełna nazwa placówki 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

ulica...................................................................................kod.......................................

miejscowość …............................................................................................................... 

 tel. ............................................... fax ........................................................................... 

e-mail ............................................................................................................................. 

Opiekun pracy:  

Imię  .................................................... nazwisko ......................................................... 

tel. ..............................................  e-mail ....................................................................... 

 

 

 

………………………… 

   Pieczęć placówki 


