
Działanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin Konkursu filmowego „MOC funduszy
europejskich w lubuskich Shortach edycja 2”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „MOC
funduszy europejskich w lubuskich Shortach edycja 2”.

§ 2 Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Solanizatorzy, ul. Struga 2, 67-100
Nowa Sól, zwane dalej Organizatorem, które realizuje konkurs zgodnie z umową z
Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w
Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra.
2. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: Konkurs
„Shorty z MOC-ą vol. 2”.
3. Fundatorem nagród jest Organizator.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z Organizatorem stosunkiem
pracy.

§ 3 Cel konkursu
1. Celem konkursu jest promocja idei funduszy europejskich w społeczeństwie oraz
promocja przedsięwzięć zrealizowanych przy udziale funduszy europejskich w
województwie lubuskim współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020.

§ 4 Tematyka konkursu
1. Tematem konkursu jest film przedstawiający realizowane lub zrealizowane
inwestycje
współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020.
2. Link do wykazu inwestycji zostanie opublikowany na stronie internetowej
www.solanin-film.pl.

§ 5 Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich z
terenu województwa lubuskiego, zwanych dalej Uczestnikami.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 6Warunki konkursu
1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do nadsyłania swoich filmów w sposób
elektroniczny. Link z filmem należy wysłać do dnia 19.08.2020 r. na adres:
solaninfilm@gmail.com.
2. Film nie może być dłuższy niż 3 min.
3. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie dwa filmy.
4. Zgłoszone do Konkursu filmy nie mogą być zmieniane po wysłaniu zgłoszenia.
5. Wraz z filmem/filmami należy dosłać zgłoszenie do konkursu (dostępne w formie
elektronicznej na stronie internetowej www.solanin-film.pl, które stanowi integralną
część niniejszego regulaminu). Zgłoszenie musi zostać wysłane na mail:
solaninfilm@gmail.com w formie skanu oraz dostarczone w oryginale na adres
Organizatora.
6. Filmy mogą być wykonane dowolną techniką z wykorzystaniem obróbki
elektronicznej: montażu, grafiki, itp.
7. O terminie zgłoszenia decyduje data wysłania maila. Wszelkie zgłoszenia dokonane
po terminie: 20.08.2020 r., godz. 23:59:59 nie będą rozpatrywane.
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8. Uczestnik poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do Konkursu potwierdza,
że każda zgłoszona przez niego do konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem jego
osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich
oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęcia/filmu w pełnym
zakresie, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczane lub obciążone na
rzecz osób trzecich. Złożenie formularza oznacza zawarcie z Organizatorem pisemnej
umowy przenoszącej na Organizatora majątkowe prawa autorskie do przesłanych
prac, na warunkach określonych w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych każdy uczestnik
konkursu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora. W
przypadku osoby niepełnoletniej taką zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
Wzór OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH stanowi załącznik do Regulaminu.
Oświadczenie musi zostać wysłane na mail: solaninfilm@gmail.com w
formie skanu oraz dostarczone w oryginale na adres Organizatora.
10. Uczestnicy nie mający ukończonych 18 lat mogą brać udział w konkursie pod
warunkiem załączenia oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu. Oświadczenie musi zostać wysłane na
mail: solaninfilm@gmail.com w formie skanu oraz dostarczone w oryginale na adres
Organizatora.
11. Przekazanie prac konkursowych wraz ze zgłoszeniem jest równoznaczne z
przyjęciem za wiążące postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 7 Komisja konkursowa
1. Komisja konkursowa powoływana jest przez Organizatora i liczy 3 członków.
2. W skład komisji wchodzą członkowie Stowarzyszenia Solanizatorzy.
3. Komisja oceniając zgłoszone prace będzie działać zgodnie z celami i zasadami
określonymi w Regulaminie.
4. Komisja konkursowa podejmie decyzję w sprawie wyłonienia laureatów
większością głosów.
5. Decyzje podjęte przez Komisję konkursową zatwierdzane są w formie pisemnego
protokołu i mają charakter ostateczny.
6. Komisja dokona wyboru prac oraz wyłoni zwycięzców w terminie do dnia
21.08.2020 r.

§ 8 Nagrody
1. Spośród nadesłanych prac Komisja przyzna następujące nagrody rzeczowe,
przyznając pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienie:
• I nagroda – karta podarunkowa o wartości 500 złotych,
• II nagroda – karta podarunkowa 300 złotych,
• III nagroda –karta podarunkowa 200 złotych,

2. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Nowosolskim Domu Kultury, ul.
Piłsudskiego 49, 67- 100 Nowa Sól, w terminie 22.08.2020 r. o godz. 19:00 w czasie
gali rozdania nagród 12.Solanin Film Festiwal.
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie w
terminie 21.08.2018 r. w godzinach popołudniowych po posiedzeniu komisji
konkursowej.
4. Niezwłocznie lista nagrodzonych osób zostanie umieszczona na stronie
internetowej www.solanin-film.pl oraz opublikowana na fan page Solanin Film
Festiwal.
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5. Prawo uczestnika konkursu do domagania się wydania którejkolwiek z nagród lub
wyróżnień, określonych niniejszym Regulaminem jest niezbywalne.
6. Zobowiązanie Organizatora do przekazania którejkolwiek z nagród, wskazanych
w niniejszym regulaminie, obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników
konkursu pod adresem Organizatora wskazanym w §2 niniejszego regulaminu oraz na
stronie internetowej www.solanin-film.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany konkursu lub unieważnienia
konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie
publikowana wyłącznie na stronie internetowej www.solanin-film.pl
3. Pytania w sprawach dotyczących Konkursu można kierować do przedstawiciela
Organizatora: Konrad Paszkowski, mail: konrad.paszkowski@solanin-film.pl, tel. 791
515 254.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia do konkursu „MOC funduszy europejskich w
lubuskich Shortach”.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na
udział w konkursie.


