REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FILMOWEGO
dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
„INNY – NIE OBCY”
I. Informacje ogólne
1. Organizatorzy: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Etnologów UŁ WAGABUNDA,
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Dialogu im.
Marka Edelmana w Łodzi.
2. W konkursie może brać udział młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna ze szkół w woj.
łódzkim.
3. Tematem konkursu jest stworzenie krótkiego filmu za pomocą telefonu komórkowego, który
będzie opowieścią o „odmienności”. Bohaterami filmów mogą stać się osoby o innym
wyznaniu, narodowości, subkulturze itp.
4. Celem konkursu jest pobudzenie społecznej wrażliwości wobec osób tworzących nasze
społeczeństwo, ale potocznie postrzeganych jako Inni.
II. Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik konkursu może przekazać do konkursu jeden krótkometrażowy film.
2. Długość nagrania nie może przekroczyć 15 minut.
3. Filmy należy przesyłać w formacie mp4 na adres: etnokoloinfo@gmail.com
4. Do każdego filmu prosimy o podanie danych autora i placówki czy instytucji: mię i nazwisko
twórców/twórczyń; e-mail oraz nr telefonu twórcy/twórców; nazwę i adres szkoły; tytuł filmu;
krótki opis filmu.
5. Zgłoszenia przyjmujemy do 07 maja 2017 roku.
6. Przesłane filmy przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
III. Ocena prac. Nagrody:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Dla zwycięzców konkursu przewiduje się nagrody i wyróżnienia.
3. Jury może dokonać zmian w podziale nagród, bądź też nie przyznawać głównej nagrody.
4. Jury dopuszcza możliwość przyznania nagród specjalnych.
5. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora konkursu oraz zostaną
przesłane na adresy elektroniczne uczestników.
6. Nagrodzone i zakwalifikowane filmy zostaną wyświetlone na specjalnym pokazie
zorganizowanym przez Organizatora w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.
7. Nadesłanie filmów oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do organizatorów konkursu.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: używania
ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o
ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).
IV. Terminarz konkursu
1. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 07.05.2017.
2. Termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na 26.05.2017.
3. Terminy te mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

