Regulamin konkursu
I.ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem MMP, jest XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w
Warszawie.
2. Przedstawiciele XXI Liceum Ogólnokształcącego są jednocześnie Komisją
Kwalifikacyjną.

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Ta część projektu ma formę konkursu.
2. Projekt, w tym Konkurs ma na celu zarówno popularyzację idei kręcenia filmów
krótkometrażowych wśród młodzieży jak i przybliżenie tematu przemocy.

III. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁASZANIA PRAC
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona
Kołłątaja
2.Autor nie może czerpać zysków z filmu.
3. Udział w Konkursie jest darmowy
4. Czas trwania każdego filmu nie powinien przekraczać pięciu minut. Filmy dłuższe
mogą nie zostać dopuszczone do konkursu- będą miały charakter pozakonkursowy.
5. Film zgłoszony do konkursu powinien mieć: tytuł, czołówkę i napisy końcowe.
6. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić dowolną ilość prac.
7. Uczestnikiem zgłaszającym się do Konkursu może być jedna osoba lub grupa osób.
8. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace:
a) zawierające treści wulgarne lub obraźliwe dla jakiejkolwiek z grup etnicznych lub
społecznych
b) nakłaniające do spożywania alkoholu i zażywania narkotyków

c) propagujące agresję oraz teorie, których rozpowszechnianie jest prawnie zabronione.
9. Format filmu jest dowolny, tzn. twórcy muszą zadbać, aby format nagrania był
możliwy do odtworzenia podczas Festiwalu. Zalecamy format MP4.
10. Zgłoszenia przyjmuje Pani prof. Aleksandra Wróblewska (osobiście lub poprzez
dziennik elektroniczny Librus) i organizator (na maila
mlodziprzeciwprzemocy@21lo.waw.pl
lub w wiadomości prywatnej na facebooku)
do 25.02.2019r.- zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko każdego członka grupy, z
wyszczególnieniem lidera-osoby która bierze
odpowiedzialność i jest osobą
kontaktową.
11. W przypadku otrzymania niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega
możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac.
12. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
13. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.
z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.).
14. Autor zgłaszający film automatycznie wyraża zgodę na wykonywanie kopii filmu,
emitowanie swojego dzieła podczas pokazów filmowych w trakcie trwania Projektu oraz
po jego zakończeniu według uznania Organizatora.
15. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i fragmentów filmów w materiałach
reklamowych oraz prezentacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, Internet, publiczne
pokazy specjalne) promujących Projekt, filmy konkursowe i twórców biorących udział w
Projekcie.
16. Ostateczny termin wysłania prac to 15.05.19.

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Kryteria i zasady oceniania filmów w konkursie:
a. zgodność z tematem przewodnim,
b. czas,
c. struktura scenariusza: związki przyczynowo- skutkowe fabuły, spójność, zachowanie
arystotelesowskich zasad i kompozycji, oryginalność pomysłu),
d. inne elementy filmowe takie jak: obraz, scenografia, dźwięk, kostiumy,
charakteryzacja, montaż, gra aktorska.

2. Informacje na temat wyników prac Komisji Kwalifikacyjnej dostępne będą
najpóźniej 08.06.19. na fb mlodziprzeciwprzemocy.
3. Produkcje zakwalifikowane przez Komisję Kwalifikacyjną do udziału w Konkursie oceni
specjalnie do tego celu powołane Jury.
4. Skład Jury ustala Organizator
5. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i podejmowane większością głosów.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni podczas Gali Finałowej.
7. Organizatorzy zapewniają sprzęt umożliwiający publiczną projekcję.

V. NAGRODY
1. Przyznanie miejsc przez Jury oraz wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się na Gali
Finałowej- ostatniego dnia projektu (7.06)

VI. KONTAKT Z ORGANIZATOREM
1. Wszystkie zapytania można kierować na adres
e-mail:mlodziprzeciwprzemocy@21lo.waw.pl lub poprzez wiadomości prywatne na
facebooku.
2. W przypadku kwestii spornych, nie zawartych w regulaminie, ostateczny głos należy
do organizatorów Konkursu.

VII. CZAS TRWANIA
1 Projekt będzie odbywał się w dniach 03-07.06.2019.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zawieszenia, odwołania, zmiany terminów i
czasu trwania Projektu.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizatorzy Festiwalu nie biorą odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne
powstałe z winy osób trzecich.
2. Organizatorzy Festiwalu ponoszą odpowiedzialność przed dyrekcją Liceum za
prawidłową organizację, zabezpieczenie i przebieg imprezy.
3. Organizatorzy Projektu nie biorą odpowiedzialności za prawa autorskie do
scenariusza oraz dodatkowych materiałów artystycznych użytych przez uczestników
(muzyka, znaki graficzne, zdjęcia, utwory audiowizualne – w tym filmowe itp.).

