REGULAMIN
konkursu na film krótkometrażowy o tematyce dotyczącej rodzicielstwa zastępczego
§ 1.
ORGANIZATOR, UCZESTNICY I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, Dział
Opieki nad Rodziną i Dzieckiem zwany Organizatorem z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego
24, 21-500 Biała Podlaska.
2. Uczestnikiem konkursu jest osoba, ewentualnie grupa osób (zespół), którzy przystąpią do
niniejszego Konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Konkurs rozpocznie się w dniu 14 maja 2018 r. i trwać będzie do dnia 13 czerwca 2018 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22 czerwca 2018 r.
§ 2.
KONKURS
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem
organizuje konkurs na film krótkometrażowy skierowany do młodzieży ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z terenu Miasta Biała Podlaska pn. „RAZ…DWA…TRZY…SZUKAM!
SZUKAM MAMY I TATY NA ZASTĘPSTWO”. Konkurs organizowany jest w ramach Kampanii
promocyjno – informacyjnej, dotyczącej rodzicielstwa zastępczego.
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu jednominutowego filmu o tematyce dotyczącej
rodzicielstwa zastępczego widzianego oczami młodego człowieka.
3. Celem konkursu jest:
- promowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
- wzrost świadomości społecznej z zakresu rodzinnych form opieki zastępczej,
- kształtowanie postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży,
- zwiększenia akceptacji społecznej dla wychowanków rodzin zastępczych.
§ 3.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie może brać udział młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu
miasta Biała Podlaska.
2. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden film.
3. Prace mogą być przygotowane indywidualnie lub zespołowo.
4. W przypadku pracy zespołowej wymagane jest wskazanie osoby upoważnionej do odbioru nagrody
albo wyróżnienia w imieniu zespołu.
5. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie powinny wraz ze zgłoszeniem filmu przesłać
podpisaną zgodę przez rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz na przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
7. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mops-bialapodlaska.pl w zakładce
Piecza zastępcza.
§ 4.
ZASADY KONKURSU
1. Wraz z pracą konkursową należy nadesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący
załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

2. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu
zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie
swoich danych osobowych i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie Organizatora oraz w innych
środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.
3. W przypadku gdy w zgłaszanym filmie wystąpią osoby publiczne oraz osoby znane Uczestnik jest
zobowiązany przedstawić Organizatorowi zgodę tych osób na udział w filmie oraz na jego
opublikowanie i publiczne odtwarzanie.
4. Wysyłając zgłoszenie do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych na potrzeby konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
5. Nadesłane na konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celach związanych z konkursem.
6. Praca konkursowa musi spełniać następujące wymagania:
a) film musi posiadać tytuł;
b) długość filmu nie może przekraczać jednej minuty;
c) film konkursowy może zostać nakręcony za pomocą telefonu komórkowego, aparatu
fotograficznego, kamery lub innego urządzenia zdolnego do nagrywania filmów;
c) minimalna rozdzielczość filmu powinna wynosić 690 x 480 pikseli
d) maksymalny rozmiar filmu powinien wynosić 100 MB 4 KB
e) film powinien być dostarczony na płycie CD /DVD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
pieczazastepcza-mopsbp@wp.pl w formacie: wmv, avi, mpeg2, mpeg4, mp4 lub mkv
7. Jury powołane przez Organizatora oceni zgodność przedstawionych prac pod kątem:
a) wartości merytorycznej: zgodność pracy z tematem konkursu, przesłanie filmu,
b) wartości artystycznej: pomysłowość, zaangażowanie oraz kreatywność,
c) jakości techniczna: estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku.
8. Organizator odrzuci wszystkie filmy, które nie spełniają powyższych wymagań, a także te, które
w swym wyrazie są m.in. nie na temat, wulgarne, bądź zawierają treści ogólnie uznawane za
niewłaściwe;
9. Z wybranych filmów, w tym również z tych które nie wygrały i nie zostały wyróżnione, zostanie
zmontowany kilku minutowy spot promujący rodzicielstwo zastępcze, który zostanie wyemitowany na
stronach www organizatora, partnerów, oraz w lokalnych mediach, portalach społecznościowych, jak
również podczas letniego kina plenerowego.
10. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na
jej nieodpłatną publikację przez Organizatora.
11. Prace konkursowe z podaniem imienia i nazwiska autora oraz szkoły oraz dopiskiem konkurs
,, RAZ…DWA…TRZY…SZUKAM! SZUKAM MAMY I TATY NA ZASTĘPSTWO” należy
składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, Dział Opieki nad Dzieckiem
i Rodziną ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 13 czerwca 2018 r. do godz. 15:30.

12. Prace można składać osobiście, drogą elektroniczną lub przesłać pocztą na ww. adres
(decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Organizatora).
13. Do pracy konkursowej należy dołączyć:
a) uzupełniony formularz zgłoszeniowy,
b) oświadczenia, że osoby występujące w filmie wyrażają zgodę na udział w filmie oraz na jego
opublikowanie i publiczne odtwarzanie,
c) w przypadku, gdy w konkursie biorą udział osoby niepełnoletnie, należy dołączyć pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych tych osób na potrzeby konkursu.

13. Brak któregokolwiek z dokumentów, o których mowa wyżej uniemożliwi wzięcie udziału
w konkursie i spowoduje odrzucenie pracy.
§ 5.
ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Organizator przyzna nagrody główne za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora do dnia 19 czerwca
2018 roku.
4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 r. podczas uroczystego
zakończenia roku szkolnego, które odbędzie się na Placu Wolności w Białej Podlaskiej. 5. Zwycięzcy
otrzymają nagrody z rąk Prezydenta Miasta Biała Podlaska oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.
§ 6.
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonego filmu oraz że osoby występujące lub uwidocznione
na filmie, w tym także uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku
w sposób określony w Regulaminie.
2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora zgodnie
z niniejszym Regulaminem z przesłanego na konkurs filmu, w tym w szczególności z wynagrodzenia
za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki jego
publicznego udostępniania.
3. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora przez każdego
z Uczestników wszystkich praw autorskich i pokrewnych do nadesłanego na konkurs filmu.
4. Filmy zwycięskie, wyróżnione, odrzucone, te które nie wygrały i nie zostały wyróżnione stanowią
własność Organizatora i nie będą zwracane Uczestnikom.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest jedynym dokumentem
określającym zasady konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

