REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
O HISTORII REMBERTOWA
organizowanego przez Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Rembertów zapisany w historii Polski – Polska
zapisana w historii Rembertowa”. Konkurs filmowy o historii Rembertowa jest zwany dalej:
"Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lepszy Rembertów z siedzibą: ul. Kordiana
31, 04 - 451 Warszawa, zwany dalej Organizatorem.
3. Konkurs jest dotowany w ramach programu grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży”
organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK z siedzibą: ul. Giełdowa 7/9,
01-211 Warszawa.
4. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie przeprowadzone w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy
Rembertów m. st. Warszawy mieszczącej się przy ul. Gawędziarzy 8 w dniu 25.06.2014 r. o
godzinie 18.00.
5. Regulamin konkursu zostanie udostępniony w Internecie, na stronie
http://www.lepszyrembertow.pl/konkursfilmowy, oraz w Bibliotece Publicznej, domach
kultury i sekretariatach gimnazjów i liceum mieszczących się na terenie dzielnicy
Rembertów.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczniów gimnazjów i szkół średnich mieszkających
i/lub uczących się na terenie dzielnicy Rembertów.
2. Uczestnikiem Konkursu („zespół”) może być grupa licząca dwóch członków.
3. Członkiem zespołu może być każdy uczeń, który:
a) nie jest członkiem jury,
b) złoży zgłoszenie w wyznaczonym przez organizatorów terminie, miejscu lub na adres
poczty e-mail: konkursfilmowy@lepszyrembertow.pl
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie warunków z § 2 pkt 1 - 3.
4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się z udziałem publiczności, w formie otwartej
prezentacji filmów przedstawiających historię Rembertowa.
§3
TEMATYKA KONKURSU
1. Tematem konkursu jest wykonanie filmu w dowolnym formacie przedstawiającego
wydarzenia z historii Rembertowa o znaczeniu ogólnopolskim.
2. Czas trwania filmu może wynosić w przedziale od 5 do 20 min.
3. Zespół nie jest ograniczony żadnym okresem historycznym.
4. W filmie mogą zostać wykorzystane zdjęcia, mapy, rysunki, wywiady, materiały prasowe i
archiwalne, muzyka oraz animacje komputerowe.
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§4
NAGRODY
1. Nagrody w Konkursie przewidziane są dla 3 zespołów autorów filmów, którym jury postanowi
przyznać główne nagrody w uznaniu za ich pomysłowość, autentyczność i skuteczność w
kreowaniu historii Rembertowa.
2. Nagrodami w Konkursie są:
a) za zajęcie I miejsca tablety,
b) za zajęcie II miejsca mp 4,
c) za zajęcie III miejsca zestawy słuchawkowe.
Dodatkowo każdy z zespołów zakwalifikowanych do finału, otrzyma zestaw promocyjny
składający się z koszulki, długopisu i przewodnika pt. „Rembertów – Kolebka Orła Białego”.
§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez zespół prawdziwych danych osobowych
jego członków, tj.: imienia, nazwiska, szkoły, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel.
kontaktowego, tytułu oraz streszczenia treści filmu.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin zespół wyraża także zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych jego członków. Dane będą przetwarzane w
celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
§6
JURY KONKURSOWE
1. W skład jury wchodzą następujące osoby:
a) dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”,
b) po jednym przedstawicielu 4 gimnazjów i LILO im. Tadeusza Kościuszki,
c) dyrektor Biblioteki Publicznej.
§7
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Każdy z członków jury ocenia filmy zgłoszone do konkursu w skali punkowej od 1 do 10.
2. Rozstrzygnięcie konkursu jest dwuetapowe, ale pod warunkiem zgłoszenia do konkursu więcej
niż 10 filmów.
3. Do finału jury kwalifikuje od 5 do 10 filmów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.
4. Finał rozpoczyna krótka prezentacja zespołów i zgłoszonych na konkurs filmów.
5. Finał odbywa się z udziałem publiczności, natomiast obrady jury są niejawne.
6. Jury ogłasza tytuły filmów, które otrzymują 3 nagrody główne, podając krótkie uzasadnienie
dokonanego wyboru.
7. Nagrody wręczają przedstawiciele organizatora konkursu.
§8
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.
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