
FILMOLUBY
REKRUTACJA GMINNA

Cele
• zachęcenie dzieci i młodzieży do stworzenia projektu filmowego, który w sposób pomysłowy,
kreatywny i twórczy odnosiłby się do jednego z trzech tegorocznych tematów.
• rozwijanie  talentów  filmowych  wśród  młodych  ludzi  zamieszkujących  na  terenie
województwa lubuskiego
• popularyzacja amatorskiej twórczości filmowej dzieci i młodzieży województwa lubuskiego
• zachęcenie  do  aktywności  w  dziedzinie  filmu  oraz  zainteresowanie  dziedziną  filmów  jak
największej grupy odbiorców.

Zasady uczestnictwa

0 etap Eliminacje gminne –  Gminne Centrum Kultury w Kargowej
28 marca 2022r

I etap        Eliminacje powiatowe – Gminne Centrum Kultury w Kargowej
11 kwietnia 2022r

II etap Finał wojewódzki – Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina 

15 czerwca 2022 r.



• Do  konkursu  można  zgłosić  filmy  reprezentujące  wszelkie  formy  gatunków  i  technik
filmowych.  Uczestnik/  uczestnicy  mogą  stworzyć  film  nt.  jednego  z  trzech  dostępnych
tematów: Tolerancja, Wolność, Rodzina.
• Filmy mogą być nagrane dowolnym sprzętem, tj np. telefonem, kamerą, aparatem. Nagrane
powinny być w poziomie, rozdzielność 1920 na 1080, format mp4_. Maksymalny czas trwania
filmu: 20 minut.
•  Każdy  zgłoszony  film  powinien  posiadać  czołówkę  i  napisy  końcowe  (tytuł,  nazwiska
twórców,  występujących,  wykorzystanej  muzyki  itd).  We  wszystkich  filmach  powinny  być
podane napisy w j. polskim.  
• Do udziału w Konkursie  nie będą  dopuszczone filmy: wyprodukowane przed ogłoszeniem
Konkursu,  zrealizowane  przy  udziale  Organizatora  lub  przez  podmioty  zawodowo  związane
z działalnością filmową, złej jakości technicznej
• Zgłoszone do Konkursu projekty filmowe nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych
za obraźliwe.
• Uczestnicy zobowiązują się do zgłaszania projektów filmowych nieobciążonych prawami 
autorskimi i pokrewnymi osób trzecich oraz nienaruszających ich dóbr osobistych. 

Uczestnicy
• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat z terenu województwa
lubuskiego,  zajmujących się  filowaniem hobbystycznie  lub zrzeszona w placówce,  instytucji,
stowarzyszeniu lub kółku zainteresowań o tematyce filmowej. 
• W Konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby oraz zespoły osób (w tym przypadku należy
wytypować zgłaszającego zespół)
• Każdy  z  uczestników indywidualnych  lub  grup  ma możliwość  złożenia  w Konkursie tylko
jednego projektu filmowego. 
• W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenia w ich imieniu do etapu I dokonuje rodzic lub
opiekun  prawny.  Za  osoby  niepełnoletnie  zgłoszone  do Konkursu  odpowiedzialność  ponosi
osoba zgłaszająca.
•  Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w
formularzu zgłoszenia.

Termin oraz warunki wysłania filmu
Zgłoszenia  laureatów 0 etapu należy  dokonać  do dnia  21  marca 2022r.  poprzez  formularz
dostępny na stronie organizatora finału www.gok.kargowa.pl

Zgłoszenia do etapu I – eliminacji powiatowych dokonuje organizator etapu gminnego.

Warunkiem formalnym zgłoszenia filmu do udziału w Konkursie jest:
a) elektroniczne  przesłanie  wypełnionego  formularza  zgłoszenia  (załącznik  numer  1  do
Regulaminu )  wraz wypełnionymi zgodami  na przetwarzanie danych osobowych,  wizerunku
i filmu (załącznik nr 2 do Regulaminu) na adres e-mail: gok@kargowa.pl
b) wgranie filmu do serwis YouTube i udostępnienie Organizatorowi linku
c) Zgłaszający do elektronicznej wersji Formularza powinien załączyć:
kadr ilustrujący zgłoszony film (minimalny rozmiar:1920X1080 px rozdzielczość'300 dpi)
zdjęcie reżysera/reżyserów (minimalny rozmiar: 1500x1000 px rozdzielczość:300 dpi)
link do pobrania filmu poprzez serwis WeTransfer.

http://www.gok.kargowa.pl/


Rozstrzygnięcie
• Oceny zgłoszonych do Konkursu projektów filmowych dokonuje Komisja.  Członków Komisji
wskazują Organizatorzy

• Projekty filmowe są oceniane według następujących kryteriów: 

1) koncepcja filmu i scenariusz;
2) kreatywność i pomysłowość;
3) praca kamery, nagranie i montaż filmu, kadrowanie ujęć.

• Komisja dokona oceny projektów filmowych na posiedzeniu zamkniętym, a następnie wyłoni
zwycięzcę Konkursu.
• Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 28.03.2022 r.

Zasady organizacyjne
• Organizator  działa w dobrej  wierze nie ponosi  odpowiedzialności  w przypadku zatajenia
jakichkolwiek  informacji  dotyczących  sytuacji  prawnej  filmu  zgłaszanego  do  udziału
w Konkursie Odpowiedzialność za prawny tytuł do zgłoszenia filmu do Konkursu leży po stronie
Zgłaszającego.  Organizatorzy  Festiwalu  nie  odpowiadają  za  naruszenie  praw  osób  trzecich
powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest
zawinione przez Organizatora. 
• Organizator  zastrzega,  że  ze  względu  na  obowiązujący  w  roku  2022  na  terenie
Rzeczypospolitej  Polskiej  stan  epidemii,  formuła  pokazów  konkursowych  może  ulec
modyfikacjom  organizacyjnym  związanym  z  koniecznością  zastosowania  się  do  bieżących
obostrzeń sanitarnych oraz wytycznych administracji państwowej i samorządowej dotyczących
bezpieczeństwa  epidemiologicznego.  Dotyczy  to  zarówno  zasad  udziału  publiczności  w
projekcjach konkursowych, jak również formy prezentacji filmów biorących udział w Konkursie.

Prawa autorskie

Przesłanie pełnego zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne:
• z zapewnieniem przez zgłaszającego,  iż  autor  posiada pełnię praw do eksploatacji  pracy
konkursowej i w żaden sposób przy jej tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw
osób trzecich;
• z  nieodpłatnym nabyciem przez  Organizatorów  nieograniczonej  czasowo  i  terytorialnie,
niewyłącznej licencji do pracy konkursowej w zakresie:
a) utrwalania,  kopiowania,  wprowadzenia  do  pamięci  komputerów  i  serwerów  sieci
komputerowych,
b) wystawiania  lub  publicznej  prezentacji  (na  ekranie),  w  tym  podczas  seminariów
i konferencji,
c) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych,
d) prawa do korzystania  z  dzieł  w całości  lub z  części  oraz  ich łączenia z  innymi  dziełami,
opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienia, modyfikacji, tłumaczenia na
różne języki, zmiany barw, okładek, wielkości i  treści całości lub ich części,
e) publikacji i rozpowszechniania w całości lub w części;



• z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Kontakt
Malwina Naskręt  +48 699 993 125 gok@kargowa.pl


