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Regulamin konkursu na filmik krótkometrażowy organizowanego w ramach konferencji naukowej 

realizowanej przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Rawiczu pt.:  

„Jak wyrównywać nierówności, aby świat stawał się bardziej przychylny, a 

życiowe doświadczenie pozwalało przekraczać bariery”. 

 

§1 

 Organizator i czas trwania konkursu 

1. Konkurs organizowany jest przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu. 

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.01.2023r. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 22 marca podczas konferencji naukowej 

organizowanej przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Rawiczu. 

4. Nadesłanie filmu na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień 

niniejszego regulaminu. 

5. Celem Konkursu jest:  

a. przygotowanie krótkiego filmu nawiązującego do tematu konferencji, 

b. upowszechnienie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w 

środowisku,  

c. inspirowanie młodzieży do działań twórczych,  

d. rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

 

§2 

 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do słuchaczy Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych 

2. Filmy zgłaszane do Konkursu mogą być nadsyłane w formie zgłoszenia indywidualnego lub w 

formie zgłoszenia zespołowego, przy czym zespół nie może być większy niż 4 osoby. 

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza:  

1) akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie, 

2) oświadczenie Uczestnika, że jest autorem filmu i jego zgłoszenie na Konkurs nie narusza 

praw osób trzecich.  

4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

 

§3 



 

 

 Wymagania techniczne i formalne 

1. Każdy autor lub zespół autorski może zgłosić do Konkursu jeden film. 

2. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub w innym 

medium oraz nie mogą być przedstawiane w żadnym innym konkursie. 

3. Zgłaszany film nie może trwać dłużej niż 15 sekund. Może być wykonany w dowolnej 

technice, jednak musi mieć formę pliku cyfrowego w formacie AVI, MPEG, MP4 w 

rozdzielczości Full HD: 1920x1080. 

4. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać wypełnione załączniki do niniejszego regulaminu: 

 a) metrykę filmu (załącznik nr 1), 

 b) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) 

5. Prawidłowo wypełniony formularz jest niezbędny do zakwalifikowania filmu do 

postępowania konkursowego. 

6. Wykonany film należy wraz ze skanami formularzy przesłać na adres e-mail 

sekretariat@medyk-rawicz.com.pl do dnia 22.02.2023r.  

§4 

Termin i miejsce nadsyłania filmów 

1. Kompletne zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 22.02.2023 

2. Za datę złożenia zgłoszenia do Konkursu uważa się datę wpływu kompletnej dokumentacji do 

siedziby Organizatora. 

3. Termin, o którym mowa w art. IV ust. 1 jest ostateczny. Filmy, które wpłyną do WSCKZiU w 

Rawiczu po dniu 22.02.2023, nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 

 

§5 

Jury i nagrody 

1. Jury Konkursu składa się z przewodniczącego, czterech członków. 

2. Przewodniczącym Jury Konkursu jest Dyrektor WSCKZiU w Rawiczu który powołuje 

pozostałych członków Jury Konkursu spośród zaproszonych gości obecnych na Konferencji. 

3. Jury Konkursu dokonuje oceny merytorycznej filmów oraz decyduje o przyznaniu nagród. 

4. Jury dokonuje wyboru większością głosów, w obecności co najmniej trzech osób ze składu 

Jury. 

5. Nagroda przyznana zespołowi autorskiemu traktowana jest jako jedna i nie podlega 

zwielokrotnieniu. 

6. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:  

a) zgodność z tematem i celami Konkursu,  

b) atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy,  

c) twórcze podejście do zagadnienia.  



 

 

7. Organizator przyzna 3 nagrody główne (za I, II, III miejsce) 

8. W przypadku otrzymania przez Organizatora, przewodniczącego lub któregokolwiek z 

członków Jury Konkursu informacji po lub przed przyznaniem nagrody wskazanej w 

regulaminie, iż praca konkursowa stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza 

prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, Organizatorowi w wyniku decyzji Jury 

Konkursu przysługuje prawo do:  

1) wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,  

2) podjęcia decyzji o nieprzyznaniu nagrody w Konkursie,  

3) żądania zwrotu nagrody już przyznanej. 

9. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny. 

10. Decyzja Jury jest ostateczna. 

 

§6 

Ogłoszenie wyników i wydanie nagród 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas konferencji  organizowanej przez WSCKZiU w 

Rawiczu w dniu 22.03.2023r.  

2. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Organizatora 

 

§7 

Prawa autorskie 

 

1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie, w 

tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób 

określony w Regulaminie. 

2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie zgodnie z niniejszym 

Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmów na 

stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępniania. 

3. Nadesłane na Konkurs pliki filmów i przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie 

będą zwracane autorom. 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i jest jedynym 

dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

 


