
REGULAMIN PRZEGLĄDU FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH 
 

„Z EUROPĄ NA TY 2012” 

ZASADY UCZESTNICTWA  
 

1. W przeglądzie mogą wziąć udział wszystkie filmy video zrealizowane przez dzieci i 

młodzież w wieku od 7 do 19 lat, zarówno w ramach zajęć szkolnych jak i 

pozaszkolnych. 

2. Filmy video powinny być zrealizowane w języku polskim. Filmy, które zostaną 

zakwalifikowane do finału we Włoszech, muszą mieć podpisy w języku angielskim 

zapisane w pliku o rozszerzeniu srt z odpowiednimi kodami czasowymi, tak by 

organizatorzy mogli zapewnić tłumaczenie na język włoski. Obowiązek tłumaczenia 

zakwalifikowanego filmu spoczywa na zgłaszającym.  

3. Filmy nie mogą trwać dłużej niż 10 minut. 

4. Autorem filmu może być jedna osoba lub grupa do 2 osób w danej kategorii 

wiekowej. 

5. Temat:  

- Spółdzielczość – międzynarodowy rok spółdzielczości ONZ, 

- Most - jako obiekt architektoniczny lub metafora, 

- Prawa człowieka, 

- Temat dowolny 

6. Udział w przeglądzie jest bezpłatny.  

7. Filmy należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: konkurs „z Europą na Ty 

2012” do godz. 13:00 do dnia 17 lutego 2012 roku w siedzibie  Lokalnej Grupy Działania 

„Dobre Gminy” ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra lub za pośrednictwem poczty (decyduje 

data wpływu) 

8. Do przeglądu mogą być zgłaszane filmy nagrane zgodnie z licencja Creative 

Common. Do konkursu przyjęte będą jedynie te filmy, które wykorzystują i stosują 

licencję Creative Common w poprawny sposób. W przypadku, gdy komitet selekcyjny 

stwierdzi istnienie jakichkolwiek nieprawidłowości lub inne błędy w materiale, film 

zostanie przyjęty pod warunkiem, że autorzy wniosą odpowiednie poprawki. Autorzy, 

którzy zrealizowali materiał korzystając z Creative Commons lub, którzy opublikowali 

film krótkometrażowy z taką licencją powinni odnieść się do Przewodnika (Guida) 



przygotowanego specjalnie dla uczestników na stronie organizatora – 

www.lgd.wdobrej.pl. 

9. Aby wziąć udział w przeglądzie należy: 

 wypełnić formularz dostępny na stronie organizatora przeglądu. Formularz może być 

przesłany pocztą lub pocztą elektroniczną, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

 przesłać film w formie pliku DVD, z tytułem filmu, imieniem i nazwiskiem autora/-

ów oraz telefonem kontaktowym i adresem zamieszkania i adresem e – mailowym..  

 do konkursu zakwalifikowane zostaną następujące formaty plików: .wmv .avi .mpg 

 Stowarzyszenie LGD Dobre Gminy zastrzega sobie prawo odrzucić film, którego 

mimo usiłowań nie uda się odtworzyć na sprzęcie i oprogramowaniu dostępnym 

Stowarzyszeniu, jeżeli autor w terminie 2 dni nie udostępni kopii pozwalającej na 

odtworzenie do dnia przekazania informacji o problemie, jednak nie później niż do 20 

lutego 2012. 

10. Płyta może zawierać jeden plik filmowy. Zgłaszającym do konkursu powinna być 

osoba pełnoletnia (rodzic lub opiekun prawny) lub instytucja (szkoła). 

11. Zgłoszone Filmy będą oceniane przez publiczność zgromadzoną podczas gali 

finałowej w dniu 21 luty 2012 po zamknięciu konkursu za pomocą kart do głosowania 

(wzór karty stanowi załącznik do niniejszego regulaminu) poprzez postawienie znaku 

„X” przy tytule wybranego filmu. Karty z zaznaczoną większą ilością filmów zostana 

uznane za nieważne i nie będą miały wpływu na wynik głosowania. W dniu 22 lutego 

2012 zostanie ogłoszony wybór 3 najlepszych filmów, które zostaną zgłoszone do 

udziału w Przeglądzie „Filmów krótkometrażowych w Ponte San Nicolò”. Autorzy 

najlepszego filmu pojadą na festiwal filmów krótkometrażowych „Corti a Ponte” do 

Włoch w dniach 19 – 20 maj 2012 roku. 

12. Filmy zgłoszone do Przeglądu nie zostaną zwrócone, a stanowić będą część Archiwum 

Festiwalu. Mile widziana będzie dodatkowa dokumentacja na temat realizacji filmu, 

jego dydaktycznego charakteru (teksy, zdjęcia, video backastage), najlepiej przesłana 

w załączniku do formularza wpisowego. 

13. Autor (autorzy) lub ich opiekunowie prawni 3 zwycięskich filmów są zobowiązani do 

podpisania pisemnej zgody na możliwość wykorzystania ich filmów przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy do celów promocyjnych, o 



możliwość zgłoszenia filmów do festiwalu „Corti a Ponte” i wyświetlenia ich podczas 

wymienionego festiwalu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

14. Udział w konkursie wymaga całkowitej i bezwarunkowej akceptacji regulaminu. W 

przypadku problemów techniczno-organizacyjnych lub innych nieprzewidzianych 

sytuacji organizatorzy mogą zmodyfikować niniejszy regulamin informując o tym na 

oficjalnej stronie. 

15. Stowarzyszenie LGD Dobre Gminy zastrzega sobie prawo zdyskwalifikować każdy 

film, który będzie zawierał elementy wulgarne, niemoralne lub godzące w dobro 

innych osób.  

16. Dodatkowe informacje uzyskać można pisząc na adres: Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Dobre Gminy” ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra lub dzwoniąc pod 

numer telefonu: 91 311 36 21 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Przeglądu Filmów Krótkometrażowych „Z Europą na Ty 

2012” 

Formularz zgłoszeniowy filmu krótkometrażowego 
do konkursu „Z Europą na Ty 2012” organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre 
Gminy” 

Wypełnić jeden formularz dla jednego zgłaszanego filmu. 
 

Tytuł filmu 

krótkometrażowego: 

 

 

Czas trwania w minutach i 

sekundach: 

 

Reżyseria: 

w przypadku grupy należy podać imię i 

nazwisko wszystkich autorów 

 

 

 

 

Adres zamieszkania 

w przypadku grupy należy podać adresy 

wszystkich autorów 

 

 

 

Zgłoszenie: osobiście/ za pośrednictwem szkoły* 

 

Jakiej? ………………………………………………………………………………………… 

Podać nazwę i adres szkoły 

 

Adres e-mail do kontaktu: 

w przypadku grupy należy podać adres 

e-mail wszystkich autorów 

 

 

Numer telefonu:  

*  w przypadku grupy należy podać 

numery telefonów wszystkich autorów 

* w przypadku zgłoszenia osób 

niepełnoletnich podać numer/y 

telefonu/ów opiekunów prawnych 

 

 
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* zgody na wyświetlenie mojego filmu podczas gali finałowej w dniu 21 lutym 2012. 
 
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moim danych osobowych 
Przez organizatora przeglądu „Z Europą na Ty” – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy” dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Przeglądu 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)." 
 
 
 

………………………………………………… 
Podpis/-y 

*  niewłaściwe skreślić 
* w przypadku osób niepełnoletnich podpis opiekuna prawnego 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Przeglądu Filmów Krótkometrażowych „Z Europą na Ty 

2012” 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

Glosuję za wyborem filmu: 

 1. Tytuł filmu wyświetlanego jako pierwszy 

 2. Tytuł filmu wyświetlanego jako drugi 

 3. Tytuł filmu wyświetlanego jako trzeci 

 

*w krateczce obok tytułu filmu należy postawić znak „X”  


