
                            

Regulamin konkursu filmowego

                                    

FESTIWAL FILMOWY NIEBIESKA KROPKA

Bielski Dom Kultury wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej

organizują konkurs na film pod nazwą:

„… za 10 lat”
1. CEL

Konkurs zachęca do kreatywnego wyrażania swoich myśli i emocji za pośrednictwem sztuki filmowej.

2. TEMATYKA

Konkurs polega na stworzeniu krótkiego filmu (maksymalnie 3 minuty) o tematyce nawiązującej do tytułu 

konkursu. Film powinien mieć tytuł "... za 10 lat". W miejscu „...”  twórca może wstawić dowolną frazę.

3. ADRESACI

Konkurs skierowany jest do młodych ludzi. Górna granica wieku uczestnika lub uczestników to 21 lat.

Film może zgłosić twórca lub grupa filmowa.

4. TECHNIKA

4.1 Praca może być wykonana w dowolnej technice i dowolnym urządzeniem rejestrującym obraz. Format 

pliku wideo powinien być w formacie .mp4 lub .mov w rozdzielczości FullHD (1920x1080)

4.2 Film nie może wykorzystywać wizerunku osób bez ich zgody.

4.3 Praca konkursowa powinna być zgodna z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: 

nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub obelżywe, treści naruszających prawa 

autorskie osób trzecich, treści niecenzuralnych, ośmieszających, nieprzyzwoitych, naruszających 

powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym

i rasowym. 

4.4 W przypadku niespełnienia powyższych wymogów film nie będzie zakwalifikowany do konkursu.

5. PRAWA AUTORSKIE:

5.1 Uczestnicy konkursu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich 

oraz wykorzystania wizerunku osób trzecich w przesłanym filmie.

5.2 Przesłanie filmu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publiczne pokazy oraz 

publikację, jak również oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem.



5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego wykorzystania filmów w celach promocyjnych oraz 

możliwość nielimitowanych pokazów.

5.4 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych

w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.

6. FORMA PRZESŁANIA PRACY KONKURSOWEJ

6.1 Film należy dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres  pocztowy lub adres e-mail:

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 2 

e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl

z dopiskiem: Konkurs filmowy „… za 10 lat”

do dnia 31.05.2022

6.2 Do pracy musi być dołączona poprawnie wypełniona i podpisana KARTA ZGŁOSZENIA

7. FINAŁ KONKURSU i NAGRODY

7.1 Praca zgłoszona do konkursu zostanie oceniona przez komisję konkursową pod względem zgodności

z tematyką konkursu, kreatywności i oryginalności.

7.2 W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele branży filmowej oraz działacze kultury.

7.3 Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

7.4 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany sposobu podziału nagród. 

7.5 Wręczenie nagród odbędzie się 3 lipca 2022 r. w Kinie w Bielskim Domu Kultury, ul. 3 Maja 2, 17-100 

Bielsk Podlaski.

7.6 Organizator Konkursu nie pokrywa ewentualnych kosztów podróży i zakwaterowania na czas trwania Gali 

Finałowej.

7.7 W przypadku nie stawienia się po odbiór nagrody Organizator może zadecydować o innej drodze wydania 

nagrody.

8. KOORDYNATOR KONKURSU

Koordynatorem konkursu pn. „… za 10 lat” w BDK jest Marek Włodzimirow, tel.: 85 730 34 14

9. INFORMACJE

Szczegóły dotyczące projekcji oraz finału konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej festiwalu 

(www.niebieska.bdkbielsk.pl) oraz na stronie internetowej Bielskiego Domu Kultury (www.bdkbielsk.pl)

                        

Nagroda główna w wysokości 2700 zł;•

II nagroda w wysokości 1500 zł i III nagroda w wysokości 500 zł•


