
REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ FILMU
pt.: „Wiara w człowieka”

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem Konkursu Na Recenzję Filmu inspirowanego twórczością i życiem Krzysztofa
Kieślowskiego pt.:  „Wiara w człowieka” zwanego dalej  Konkursem, jest Fundacja Edukacji
Audiowizualnej DISCE z siedzibą w Sulejówku (05-070), al. Piłsudskiego 44, KRS: 0000217677.

2. Konkurs jest elementem towarzyszącym Dolnośląskiego Festiwalu Młodego Widza. 
3. Celem  Konkursu  jest:                     

–  zapoznanie  młodzieży  z  dorobkiem kultury  jakim są  filmy  udostępnione  na  bezpłatnej
licencji na portalu: ninateka.pl,
(http://ninateka.pl/filmy/film)
– poznanie opinii młodzieży na temat znaczących dzieł filmowych XX i XXI wieku,
– skłonienie młodzieży do refleksji i własnej wypowiedzi na temat obejrzanych filmów,
–  doskonalenie umiejętności  konstruowania wypowiedzi  pisemnych,                       
– wyłonienie najciekawszych recenzji,
– promowanie w regionalnych mediach najciekawszych głosów krytycznych.

4. Konkurs  skierowany  jest  do  dzieci  i  młodzieży  będących  uczniami  szkół  podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Dolnego Śląska.

5. Konkurs  realizowany  jest  za  pośrednictwem  strony  internetowej  partnera  konkursu
www.sokolowsko.org, funkcjonującego według Regulaminu serwisu.

6. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej 
 www.sokolowsko.org

7. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: konkurs.disce@gmail.com
8. Konkurs rozpoczyna się 1 listopada 2017 roku i trwa do 12 listopada 2017 roku.
9. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych:

 kategoria młodzież gimnazjalna,
 kategoria młodzież ponadgimnazjalna.

10. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 recenzje.
2. Autorem recenzji musi być osoba zgłaszający pracę na Konkurs. 
3. Prace należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail:

konkurs.disce@gmail.com
4. Recenzje muszą być zapisane w formacie PDF. 
5. Organizator Konkursu zastrzega objętość pracy do 1800 znaków (strona A4)
6. W  Konkursie  mogą  brać  udział  jedynie  te  prace,  które  nie  zostały  wcześniej

opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
7. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zdyskwalifikowania  prac  niespełniających  w/w

warunków.

http://ninateka.pl/filmy/film


8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak 
również z niego wyłączonych.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział  w Konkursie uczestnik zobowiązany jest do przesłania pracy wraz z
formularzem konkursu, będącym integralnym załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

2. Zdjęcia do konkursu należy zgłaszać drogą mailową na adres: konkurs.disce@gmail.com
3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego imię i  nazwisko

zostało  umieszczone  na  liście  rankingowej  umieszczonej  na  stronie  internetowej
www.sokolowsko.org, jak również w innych publicznych środkach przekazu, w celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

       4. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 listopada 2017 do godz. 20:00. Decydować będzie 
data i godzina otrzymania pracy drogą elektroniczną.

5. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowe  dane  podane  przez  
Uczestnika  przy  rejestracji  lub  niezaktualizowane  dane,  w  szczególności  za  zmianę  
danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub  
wręczenie nagrody.

§ 4 Jury i sposób oceny

1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
2. Wszystkie recenzje nadesłane na Konkurs podlegają ocenie Jury.

3. Skład Jury znajduje się na stronie internetowej Partnera Konkursu: 
www.sokolowsko.org.

4. Jury  dokonuje  oceny  po  zakończeniu  okresu  trwania  Konkursu  we  wszystkich
kategoriach,  biorąc  po uwagę m.in.  jakość,  oryginalność  i  kreatywność  nadesłanych
prac.

5. Zadaniem Jury jest:
l kwalifikacja do oceny nadesłanych prac,
l ocena prac poprzez przyznanie przez każdego z członków Jury punktów w skali 1 -6,

dla  każdej  zakwalifikowanej  do  oceny  recenzji,  gdzie  6  oznacza   pracę  najwyżej
ocenioną.

http://www.sokolowsko.org/


§ 5 Nagrody

1. Laureatami  Konkursu  zostaną  osoby,  których  prace  uzyskają  największą  liczbę
punktów.

2. Zostanie przyznana nagroda dla placówki szkolnej będącej macierzystą szkołą laureata
konkursu. 

3. W  przypadku  sytuacji  remisowej  ostateczne  zdanie  o  osiągnięciu  wyższej
pozycji/miejsca przez jedną z recenzji i należy do Przewodniczącego Jury.

4. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo   do  nierozstrzygnięcia  konkursu     w
przypadku  niewielkiej,  mniejszej  niż  10  ilości  zgłoszonych  prac  lub  w  sytuacji
niezakwalifikowania przez Jury do oceny ilości prac większej, niż 5.

5. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imion,  nazwisk   i
informacji  o  laureatach  konkursu  oraz  umieszczanie  tych  informacji  w  materiałach
reklamowych organizatora, oraz w prasie, mediach i Internecie.

6. Informacja  o  rozstrzygnięciu  Konkursu  zostanie  ogłoszona  przez  Przewodniczącego
Jury  lub  wskazanego  przez  niego  członka  Jury  ze  sceny  w trakcie  I  Dolnośląskiego
Festiwalu Młodego Widza (zgodnie z programem tego wydarzenia) w dniu 17.11.2017
roku.

7. Organizator przewiduje następujące nagrody:
a) kategoria open:

 za zajęcie I miejsca 
- publikacja tekstu na stronie sokolowsko.org, 
- bezpłatny udział w warsztatach krytyki filmowej organizowanej w 
Sokołowsku, 15-17.11.2017 podczas Dolnośląskiego Festiwalu Młodego 
Widza.
- roczny karnet na seanse w kinie studyjnym ZDROWIE w Sokołowsku.

 za zajęcie II miejsca  
- publikacja tekstu na stronie sokolowsko.org, 
- bezpłatny udział w warsztatach krytyki filmowej organizowanej w 
Sokołowsku, 15-17.11.2017 podczas Dolnośląskiego Festiwalu Młodego 
Widza.

 za zajęcie III miejsca – 
- publikacja tekstu na stronie sokolowsko.org, 
- bezpłatny udział w warsztatach krytyki filmowej organizowanej w 
Sokołowsku, 15-17.11.2017 podczas Dolnośląskiego Festiwalu Młodego 
Widza.

                  Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
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