
Regulamin konkursu na film „Spacer po Sławnie”  
 

ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem konkursu jest Sławieński Dom Kultury. 

 

CELE KONKURSU 

1. Zachęcenie mieszkańców Sławna i okolic do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej 

tworzeniu. 

2. Zachęcenie do konstruktywnego wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych, 

poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

3. Pogłębienie wiedzy o Sławnie . 

4. Budzenie zainteresowania historią i kulturą małej ojczyzny. 

5. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości. 

6. Promocja miasta Sławno. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA  

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich powyżej 12 roku życia. 

2. Prace oceniane będą w czterech kategoriach: 

I   kategoria indywidualna od 12 do 15 lat  

II kategoria indywidualna pow. 16 lat  

III kategoria grupowa od 12 do 15 lat 

IV kategoria grupowa pow. 16 lat. 

3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego (maksymalnie 5-minutowego) filmu 

będącego reklamą miasta Sławno oraz dostarczenie  (wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 

1) , zgodą rodziców do Sławieńskiego Domu Kultury . 

4. Prace, podpisane imieniem i nazwiskiem należy dostarczyć osobiście  do  Sławieńskiego 

Domu Kultury lub pocztą tradycyjną na adres : 

      Sławieński Dom Kultury 

            Ul. Cieszkowskiego 2 

     76-100 Sławno 

5. Film należy dostarczyć  na pendrive lub płycie CD 

6. Film  w formacie MP4 

7. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia 

multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. 

8. Na konkurs należy przekazywać filmy wykonane indywidualnie lub grupowo.  

9. Wszystkie materiały wykorzystane w pracy (np. muzyka, zdjęcia) muszą pochodzić z 

legalnego źródła. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ich treść. 

 

ZGŁOSZENIA 

1. Film wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do 08.10.2022 r. 

2. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie 

zgody na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych. 



3. Konieczne jest wyrażenie, przez rodziców lub prawnych opiekunów, pisemnej zgody na udział    

w konkursie (załącznik nr 1) 

 

KRYTERIA OCENY 

 

1. Dostarczone  na konkurs filmy oceni powołane przez Organizatorów jury. 

2. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami, przewiduje się 

także wyróżnienia. 

3. Przy ocenie filmu będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność 

przekazu treści, wrażenia artystyczne kreatywność, innowacyjność  

i estetyka wykonania pracy. 

4. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie. 

INNE POSTANOWIENIA  

 

1.  We wszystkich sprawach organizacyjnych wykraczających poza kompetencje Jury prawo decyzji 

ma dyrektor konkursu. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym. 

2.  Dostarczenie  formularza zgłoszeniowego stanowi wyrażenie zgody na zawarte w regulaminie 

zapisy oraz wymienione informacje organizacyjne. 

3.  Organizator zastrzega sobie możliwość przetwarzania danych osobowych przekazanych w 

formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym formularzu zgłoszeniowym dla 

potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji i udziału w kursie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku 

o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133 poz.883 z późn. zm.) 

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zakwalifikowanie do 

udziału w konkursie. 

5. Sławieński Dom Kultury nie bierze odpowiedzialności za muzykę i treść zawartą w filmie. 

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do, publicznego odtwarzania i rozpowszechniania bez żadnych 

ograniczeń technicznych, ilościowych i czasowych prezentacji konkursowych. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować na 

adres mailowy Sławieńskiego Domu Kultury sekretariat@sdk.slawno.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyny. 

3. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora konkursu.  

 

ANEKS NR 1 

DO REGULAMINU KONKURSU NA FILM „SPACER PO SŁAWNIE” 

 

I. W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany:  

Zastępuje się treścią w tytule:  

  ZGŁOSZENIA 

        1. Film wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do 14.10.2022 r. 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie  

III. Aneks wchodzi w życie dnia 30 września 2022 r. 


