
REGULAMIN KONKURSU  

Zwiastun filmowej adaptacji książki polskiego autora 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu filmowego  na spot 

filmowy promujący wybraną książkę zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach im. Ottona Sterna zwana dalej 

„Organizatorem”. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 5-28 listopada 2022 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi 

30 listopada 2022 roku. 

4. Materiały konkursowe w formie pliku filmowego lub odnośnik do dysku internetowego należy przesłać 

na adres mailowy: konkursbibliotekazory@gmail.com do 28 listopada 2022 r. 

5. Do głównych celów Konkursu należy popularyzacja wśród dzieci i młodzieży literatury dziecięcej 

i młodzieżowej. 

6. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się 

do ich przestrzegania. 

 

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Spot filmowy zwany dalej „Zwiastunem” przygotowywany jest przez osobę lub zespół w skład którego 

mogą wchodzić wyłącznie osoby, które nie ukończyły 26 lat. Dodatkowo osoba lub zespół musi posiadać 

opiekuna - osobę pełnoletnią, zwaną dalej „Uczestnikiem”, która w imieniu uczestnika(-ów) dokona 

zgłoszenia Utworu do Konkursu. 

3. Zespół może liczyć maksymalnie 5 osób. 

 

III. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ UTWÓR 

1. W Konkursie oceniane będą Zwiastuny. 

2. Uczestnik do Konkursu może zgłosić jeden Zwiastun. 

3. Czas trwania Zwiastunu nie może przekroczyć 2 minut. Zwiastuny trwające powyżej 2 minut nie zostaną 

zakwalifikowane do Konkursu. 

4. Zwiastun powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, 

telefonu komórkowego itp. 

5. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w Zwiastunie nie mogą naruszać praw osób trzecich, 

a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu. 

6. Grafiki i materiały video wykorzystane w Zwiastunie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne 

roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu. 

7. Zwiastun musi być opisany według schematu: tytuł filmu oraz imię i nazwisko Uczestnika Konkursu. 
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8. O zakwalifikowaniu Zwiastunu do Konkursu decyduje Organizator. 

9. Zwiastuny nagrodzone w Konkursie mogą zostać wyemitowane na stronie internetowej Organizatora 

i w mediach. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych Utworów także na innych stronach 

internetowych. 

11. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs Zwiastunów zawierających 

treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. 

 

IV. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY 

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora. 

2. Każdy Zwiastun zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie. 

3. W skład Jury Konkursu wejdą przedstawiciele Organizatora. 

4. Członkowie Jury Konkursu przed przystąpieniem do oceny Utworów wybiorą ze swego grona 

przewodniczącego. 

5. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie wezmą pod uwagę następujące kryteria: 1) zgodność tematu 

Zwiastuna z tematyką Konkursu; 2) oryginalność podejścia do tematu i pomysł; 3) wartość merytoryczną; 

4) wartość artystyczną; 5) wartość techniczną. 

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.mbpzory.pl. 

 

IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, 

tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu 

i miejsca przekazania nagrody). 

2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie 

pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę. 

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku 

z wydaniem nagród. 

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w Konkursie 

zgłoszone w ramach zespołu Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych 

na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje 

od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora. 

http://www.mbpzory.pl/

