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Regulamin konkursu na film amatorski z okazji 80 rocznicy wybuchu II 

wojny światowej 

 

1 września 1939 w kadrze młodych 

 

Organizator:  

Ryszard Majer - Senator Rzeczypospolitej Polskiej; 

Konkurs jest realizowany w partnerstwie z jednostkami: 

• Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Poczesnej; 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie; 

• Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie; 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie; 

 

I Cele konkursu i tematyka konkursu 

1. Nawiązanie więzi międzypokoleniowych, zainteresowanie się wydarzeniami 

wojennymi w regionie; 

2. Rozbudzenie zainteresowań historią regionu poprzez poznanie dziejów własnej 

rodziny, lokalnej społeczności, regionu; 

3. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych; 

4. Prezentacja zagadnień związanych z obronną ojczyzny w takcie działań wojennych w 

okresie wrzesień 1939 aż do 1945 z perspektywy lokalnej społeczności; 

5. Prezentacja postaw bohaterskich, wspomnień osób pamiętających tamte wydarzenia, 

popularyzacja wiedzy o pamiątkach i pomnikach świadczących o tamtym okresie; 

6. Pozyskanie informacji o charakterze wspomnieniowym od żyjących członków 

rodziny, sąsiadów, społeczności lokalnej. 

 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1 Konkurs adresowany jest do klas VI-VIII szkól podstawowych  

             oraz o młodzieży szkól średnich; 

2 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy z imieniem i 

nazwiskiem i klasy, do której uczęszcza autor pracy, adresem szkoły i danymi 

opiekuna ucznia; 

3 Prace i nośniki nie będą odsyłane do uczestnika konkursu.       

 

III. Terminarz  
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1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową i zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych należy przesłać na adres biura do dnia 30 kwietnia 2019 r – decyduje data 

stempla pocztowego; 

2. Podsumowanie konkursu nastąpi w maju 2019 roku; 

3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie podane do wiadomości publicznej a osoby 

wyróżnione zostaną nagrodzone na przełomie maja i czerwca 2019r. 

IV. Warunki techniczne 

1. Zgłaszane filmy obejmować muszą wyłącznie tematykę związaną z tematyką 

konkursu – forma dowolna, reportaż, wywiad ze świadkiem zdarzeń, prezentacja 

wspomnień, narracja autorska wydarzeń związanych ze społecznością lokalną; 

2. Film może być nagrany dowolnym urządzeniem rejestrującym – także telefonem 

komórkowym; 

3. W Konkursie mogą wziąć udział filmy nie dłuższe niż 10 min;   

4. Każdy autor może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 film; 

5. W Konkursie mogą wziąć udział filmy zarejestrowane w formacie umożliwiającym 

odtworzenie z komputera PC z systemem Microsoft Windows 7, uwzględniając 

współczesne standardy kodowania materiałów filmowych; 

6. Każdy film musi zawierać czołówkę z tytułem filmu, napisy końcowe  

z nazwiskami autorów oraz napis „Koniec”; 

7. Prace należy składać do Biura Senatorskiego Senatora Ryszarda Majera, Aleja NMP 

24/19 42-200   Częstochowa; 

8. Filmy dostarczać można:  

- na płytach CD, DVD (jeden film na jednej płycie),  

- na urządzeniach pamięci masowej USB (pendrive, przenośne dyski HDD). 

 

V. Wyłonienie laureata 

1. Do przydzielenie nagród uprawnione jest jury, którego skład powoła organizator 

konkursu; 

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

- młodzież klas VI – VIII szkół podstawowych, 

- młodzież szkół średnich; 

3. W każdej kategorii będzie przyznana nagroda główna oraz wyróżnienia;  

4. O terminie rozdania nagród organizator poinformuje laureatów. 

 

VI. Sytuacja prawna i prawa autorskie 

1. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Konkursu nie mogą być w żaden sposób 

ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich,  
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W przypadku niespełnienia tego warunku autor winien w zgłoszeniu szczegółowo 

wyjaśnić sytuację prawną filmu; 

2. Zgłaszając film do Konkursu, autor wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną, 

bezpłatną prezentację w ramach projekcji konkursowych, emisję  

i reemisję całości lub fragmentów w stacjach telewizyjnych, w Internecie; 

3. Autor wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej  

Organizatora  

4. Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności  

w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu 

zgłaszanego do Konkursu. W razie zaistnienia takiego przypadku wszelkie 

konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń  

o naruszenie praw osób trzecich ponosi wyłącznie autor filmu; 

5. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w 

zgłoszeniu. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych 

osobowych, bądź niepodanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z udziału w 

Konkursie; 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

danych osoby trzeciej przez autora. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje 

odebraniem prawa do nagrody; 

7. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że 

przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tego filmu i 

że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw; 

8. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora, przez osoby trzecie.  

z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich 

związanych z korzystaniem z otrzymanych materiałów, autor pokryje koszty i zapłaci 

odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. 

 

VII. Patronat Medialny 

      „Gazeta Częstochowska – Tygodnik Regionalny” 

 

 

 

 

 


