Regulamin Konkursu "MÓJ POMYSŁ NA FILM"
1. Organizatorem konkursu „Mój pomysł na film” jest Młodzieżowe Centrum Kultury w
Słupsku.
2. Przedmiotem konkursu jest
- praca plastyczna będąca plakatem do dowolnego filmu (fikcyjnego bądź
istniejącego)
- scenariusz filmowy o formie i objętości wymaganej dla krótkometrażowego filmu
fabularnego
- krótkometrażowy film fabularny
3. Technika wykonania plakatu jest dowolna, format winien się mieścić w granicach od
A3 do A1.
4. Scenariusz o objętości do 10 stron A4 należy składać w jednym egzemplarzu w formie
drukowanej (czcionka: Courier, Arial, Times New Roman 12’’, Verdana 10’’) i w jednym
egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie DVD/CD w formacie doc, rtf, odt lub
pdf.
5. Film krótkometrażowy fabularny o długości maksymalnie do 10 min. wykonany
powinien być w technice cyfrowej i nadesłany w jednym egzemplarzu na płycie
DVD/CD w formatach: dvd, avi, mpg, mov, mp4.
6. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnzjalnych z terenu
całego kraju.
7. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę w danej kategorii (jeden
scenariusz, jeden plakat, jeden film).
8. Prace można składać osobiście lub nadsyłać pocztą na adres: Kino REJS,
Młodzieżowe Centrum Kultury, al. 3 Maja 22, 76-200 Słupsk) z dopiskiem „Konkurs MÓJ
POMYSŁ NA FILM” w terminie do 22 maja 2015r. (decyduje data potwierdzenia
przyjęcia pracy przez sekretariat MCK). Prace dostarczone po upływie wyznaczonego
terminu nie wezmą udziału w konkursie.
9. Wraz z pracą uczestnik konkursu winien dostarczyć swoje pełne dane osobowe: imię i
nazwisko, adres zamieszkania, wiek, szkoła, adres e-mailowy, numer telefonu. W
przypadku prac zbiorowych prosimy o dostarczenie informacji o każdym autorze.
10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca
własna.
11. Nie będą kwalifikowane prace, które zostały zgłoszone w poprzednich edycjach
konkursu i powstały przed 1 stycznia 2014r.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji i publikacji prac nadesłanych, w
szczególności nagrodzonych i wyróżnionych, bez dodatkowej zgody autora i bez
honorarium.
13. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów.
14. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne. Planujemy przyznać jedną
nagrodę i jedno wyróżnienie w każdej kategorii. Młodzieżowe Centrum Kultury
zastrzega sobie prawo innego podziału nagród, jak również prawo do nieprzyznania
nagrody.
15. Młodzieżowe Centrum Kultury ogłosi wynik konkursu na stronie internetowej
www.kinorejs.emcek.pl do dnia 6 czerwca 2015r.
16. Nagrody zostaną wręczone laureatom do dnia 5 lipca 2015r.
17. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez organizatora konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w
zakresie i celu realizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu jak również wydania nagrody.
Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
18. Młodzieżowe Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których
mowa w niniejszym Regulaminie oraz do odwołania Konkursu, bez podawania
przyczyn.
19. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego
Regulaminu.
20. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje
podejmuje organizator konkursu.
Organizator
Prace prosimy nadsyłać na adres:
Kino studyjne Rejs
Młodzieżowe Centrum Kultury
al. 3. Maja 22
76-200 Słupsk
z dopiskiem „Konkurs Mój pomysł na film”
W razie pytań prosimy o kontakt z instruktorem Działu Edukacji Filmowej (adres mailowy:
kinorejs@wp.pl, tel.: 0-59 843 54 34, 843 11 30).

