
 

 

Załącznik nr 1  

do zarządzenia 8/2022 

z dnia 14.07.2022 roku 

 
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO 

„CZŁOWIEK” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” z siedzibą w Bystrej, ul. J. Fałata 2k, 

zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs filmowy „CZŁOWIEK”, zwany 
dalej Konkursem. 

2. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie Nagród jest Organizator. 
3. Przedmiotem konkursu jest autorski film, zwany dalej Filmem. 
4. Konkurs ma charakter kulturalny i realizowany jest w celu promocji VII 

Bystrzańskiego Festiwalu Filmowego „Promyk Kina” w Bystrej. 
5. Konkurs trwa od 18.07.2022 r. do dnia 02.09.2022 r. do godz. 16:00. 

 
§ 2 

Cel konkursu 
 

1. Inspirowanie pasjonatów w dziedzinie kinematografii i szeroko rozumianej 
tematyki filmu oraz jego montażu do pracy i poszerzania własnych 
umiejętności. 

2. Zachęcanie do działalności twórczej. 
3. Odkrywanie talentów twórczych wśród społeczności lokalnej i po za nią. 
4. Działanie wspierające promowanie VII Bystrzańskiego Festiwalu Filmowego 

„Promyk Kina” – „Trzy Oblicza Kina” oraz wzbogacenie jego repertuaru. 
 

§ 3 
Tematyka konkursu 

 
Tematem Konkursu jest człowiek. Jest to szeroki i nieskończenie ciekawy temat, 

który można przedstawić na wiele sposobów, od przedstawienia postaci, poprzez 

ukazanie różnych problemów społecznych, po wszelką działalność człowieka. 

Czekamy na Państwa kreatywność.  

 

 

 



 

§ 4 
Przedmiot konkursu 

 
1. Przedmiotem Konkursu jest autorski film związany z tematyką Konkursu. 

Film musi być wykonany przez osobę lub osoby zadeklarowane w karcie 
zgłoszeniowej do konkursu jako autor / autorzy filmu. 

2. Film może posiadać jednego autora lub kilku współautorów. 
3. Podpisując zgłoszenie na konkurs Uczestnik potwierdza tym samym, że są 

to jego własne prace. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie 
nadużycia praw autorskich. 

4. Do konkursu można zgłosić filmy wykonane w dowolnym terminie. 
5. Akceptowane są filmy czarno-białe i kolorowe, kręcone kamerą jak i 

telefonem, każda forma oraz rozdzielczość jest dopuszczalna. 
6. Oryginalny film może być poddany obróbce cyfrowej oraz montażowi. 
7. Film ma trwać dokładnie 1 minutę. W przypadku, gdy film będzie dłuższy 

lub krótszy, nie będzie brany pod uwagę w ocenie konkursowej! 
 

§ 5 
Uczestnicy konkursu 

 
1. Konkurs jest skierowany dla osób, które ukończyły 15 lat. 
2. Dla biorących udział w konkursie osób niepełnoletnich wymagana jest 

zgoda i podpis rodziców lub opiekunów prawnych, który należy złożyć na 
karcie zgłoszenia. 

3. W związku ze specyfiką konkursu pracownicy i współpracownicy GOK 
„PROMYK” mogą brać w nim udział jednak nie mogą być członkiem jury 
konkursowego. 

 
§ 6 

Zasady udziału w konkursie 
 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
2. Filmy mogą być nakręcone w dowolnym terminie. Ujęcia mogą być wykonane 

w dowolnym miejscu. 
3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 filmy, odrębnych 

tematycznie lub stanowiących cykl. 
4. Filmy powinny być dostarczone na opisanym nośniku danych.  
5. Jak opisać film? nazwisko-imię-tytułfilmu.mp4, np. kowalski-jan-

człowiek.mp4. 
6. Prace konkursowe należy składać osobiście pod adresem Gminnego Ośrodka 

Kultury „Promyk”: ul. J. Fałata 2k, 43-360 Bystra w biurze administracji. 



 

7. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami 
można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” (Bystra, 
ul. J. Fałata 2k; tel. 33 8 170 773), na stronie internetowej 
www.gokpromyk.pl. 

8.  Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków 
regulaminu, wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 ze zm.). Z chwilą doręczenia filmu, zgodnie z 
regulaminem Organizatorowi, Organizator nabywa własność do filmu 
zgłoszonego przez Uczestnika na konkurs i uzyskuje licencję niewyłączną 
upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego publikowania pracy 
konkursowej na następujących polach eksploatacji:  
a) na stronie internetowej organizatora i w mediach społecznościowych, 
b) wyświetlenia filmu na dużym ekranie podczas VII Bystrzańskiego Festiwalu 

Filmowego „Promyk Kina” w ramach panelu amatorskich filmów 
krótkometrażowych w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”. 

c) wykorzystanie do promocji Ośrodka Kultury i Gminy Wilkowice. 
9.  Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że  

zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie 
utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku 
osób przedstawianych w filmie. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia 
osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, 
przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu. 

10.  Organizator nie oddaje zgłoszonych prac. 
 

§ 7 
Ocena prac 

 
1. Filmy, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych  

w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 
2. Do oceny przesłanych filmów zostanie powołane trzyosobowe Jury, które 

przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia.  
3. W skład Jury nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu. 
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 
5. Organizator dąży do tego, żeby każdy miał szansę na wygraną, bez względu 

na sprzęt jaki posiada, dlatego w pierwszej kolejności oceniane będzie 
storytelling, kreatywność w ujęciu tematu, przesłanie oraz świadomość 
użycia wszelkich narzędzi i środków aby przedstawić historię.  

 
 
 
 



 

§ 8 
Nagrody 

 
1. Jury przyzna następujące nagrody: za miejsce pierwsze, drugie i trzecie oraz 

może przyznać wyróżnienia. 
2. Pula nagród w konkursie wynosi 2.000 zł. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jeśli poziom 

zgłoszonych prac będzie niski.  
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe lub vouchery, które nie 

podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 
5. Nagrody, które nie zostaną odebrane w terminie do 30 dni od daty 

oficjalnego wręczenia, przechodzą na własność Organizatora. 
6. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie 

majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na 
następujących polach eksploatacji:  
a) na stronie internetowej organizatora i w mediach społecznościowych, 
b) wyświetlenia filmu na dużym ekranie podczas VII Bystrzańskiego 

Festiwalu Filmowego „Promyk Kina” w ramach panelu amatorskich 
filmów krótkometrażowych w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”. 

c) wykorzystanie do promocji Ośrodka Kultury i Gminy Wilkowice. 
 
 

§ 9 
Terminarz 

 
1. Konkurs rozpoczyna się 18.07.2022 roku. 
2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 

02.09.2022 r. do godziny 16:00 w siedzibie GOK „Promyk” w Bystrej. Prace 
dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród 
nastąpi podczas VII Bystrzańskiego Festiwalu Filmowego „Promyk Kina” w 
dniu 17.09.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”. Laureaci 
zostaną powiadomieni telefonicznie wcześniej i zaproszeni na uroczystość 
nie później niż do 09.09.2022 r. Wyniki konkursu zostaną również 
ogłoszone na stronie internetowej www.gokpromyk.pl i na profilu 
Facebook GOK „Promyk” oraz Instagramie.  

4. Nagrodzone filmy zostaną wyświetlone na dużym ekranie podczas VII 
Bystrzańskiego Festiwalu Filmowego „Promyk Kina” w dniu 17.09.2022 r. w 
ramach panelu amatorskich filmów krótkometrażowych w Gminnym 
Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej. 

 
 



 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. Osoby odpowiedzialne za konkurs: Komisarz konkursu Jagoda Janaszek tel.: 

(33) 817 07 73, jjanaszek@gok.wilkowice.pl oraz sekretarz konkursu 
Justyna Hałaczkiewicz, email:jhalaczkiewicz@gok.wilkowice.pl. 

2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i 
ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 


