REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
“Stan środowiska naturalnego w powiecie stalowowolskim zależy od Ciebie”

I. ORGANIZATOR 
Organizatorem Konkursu Filmowego jest Polski Klub Ekologiczny “Przyjaciele Ziemi” w Stalowej Woli.  Partnerem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli. 
II. CELE KONKURSU
	Zwrócenie uwagi na stan środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu

Pobudzenie świadomości ekologicznej młodzieży z terenu powiatu 
Prezentacja i upowszechnianie twórczych osiągnięć filmowych w zakresie promowania zachowań proekologicznych

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich z terenu Powiatu Stalowowolskiego 
Zgłoszone do Konkursu filmy powinny pokazywać skutki braku dbania o stan środowiska naturalnego, a także zachęcać do prawidłowych zachowań proekologicznych.
Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. reportaż, wywiad, dokument, prezentację itp.)
Autorem filmu może być jedna lub więcej osób
Maksymalny dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego to 5 minut, a minimalny - 2 minuty
Zrealizowany film może na przykład dotyczyć następujących obszarów tematycznych:
ü	odpady i segregacja śmieci
ü	problem dzikich wysypisk śmieci w powiecie stalowowolskim
ü	zaśmiecone lasy, rzeki, nieużytki
ü	oszczędzanie zużycia wody w domu
ü	oszczędzanie energii elektrycznej w domu
ü	odchody psie i co z tego wynika
ü	korki uliczne, komunikacja zbiorowa, rowery
ü	zanieczyszczenie powietrza
ü	niebezpieczeństwo pożaru w lesie
ü	wypalanie traw

IV. ZGŁOSZENIA
Aby zgłosić wybrany film do Konkursu należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 września 2010 roku kopię filmu na płycie DVD lub CD-ROM, w jednym z formatów: divx, avi, mpeg, mpg, wmv oraz w rozdzielczości co najmniej  320x240 pikseli. Prosimy, aby dostarczane filmy były jak najmniej kompresowane, tzn. żeby jakość była bardzo dobra. Uwaga! Inne formaty oraz mniejsze rozdzielczości nie będą brane pod uwagę.
Nośnik na którym znajduje się film należy podpisać niezmywalnym flamastrem: imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz nazwa szkoły
Do płyty z filmem należy dołączyć wypełnioną czytelnie i podpisaną przez twórcę filmu kartę zgłoszenia (dostępna wraz z Regulaminem na stronie www.przyjacieleziemi.eu).
	Wzór karty zgłoszeniowej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu
Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie pod adres:

 Polski Klub Ekologiczny “Przyjaciele Ziemi”
ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola
koniecznie z dopiskiem “KONKURS NA EKOFILM”

	Nadesłany film bez dołączonej, podpisanej karty zgłoszenia bądź nośnika filmu nie zostanie przyjęty do Konkursu


V. PRAWA AUTORSKIE
	Zgłaszając film, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego filmu

Twórcy zgadzają się na publikowanie i odtwarzanie filmu przez organizatorów Konkursu w dowolnej formie, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie
Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania zrealizowanych prze nich filmów zgodnie z punktem powyższym (2)

VI.  KOMISJA KONKURSOWA
	Prace, spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora

Komisja Konkursowa przyzna jedną Nagrodę Główną (cyfrowa kamera wideo) oraz trzy wyróżnienia (odtwarzacze mp3). Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli.
W szczególnym przypadku Komisja Konkursowa ma prawo ustalić inny podział nagród

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
O wynikach Konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani przez Organizatora
Wyniki konkursu zostaną ponadto podane do wiadomości na stronie internetowej www.przyjacieleziemi.eu

VIII. UWAGI KOŃCOWE
	Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD-ROM lub DVD pozostają w archiwum Organizatora konkursu

Zgłoszony do konkursu nośnik CD-ROM lub DVD na którym zmieszczona została praca konkursowa staje się własnością Organizatora
Organizator jest  zobowiązany do przyjęcia wszystkich prac spełniających warunki regulaminu konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia! 

Przykładowy film spełniający kryteria konkursu jest dostępny na:
www.tnij.org/ekofilm 

Chcesz wiedzieć więcej o konkursie lub naszej organizacji?
Odwiedź nas w Internecie: www.przyjacieleziemi.eu  


Załącznik nr 1 do Regulaminu 


Karta zgłoszeniowa
uczestnika Konkursu Filmowego pn. “Stan środowiska naturalnego w powiecie stalowowolskim zależy od Ciebie”
ogłoszonego przez Polski Klub Ekologiczny “Przyjaciele Ziemi” w Stalowej Woli.

PROSIMY O BARDZO WYRAŹNE WPISYWANIE DANYCH!!!


Tytuł filmu

.......................................................................................................................................................

Imię i nazwisko Autora

…………………………………………………...........................................................................

Szkoła

…………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………………...……….........
Tel.................................................... E-mail ...............................................................................
 
 
Oświadczenie Autora filmu

Oświadczam, że przysługuje mi autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego filmu i przyjmuję warunki konkursu zawarte w regulaminie. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego filmu przez Polski Klub Ekologiczny “Przyjaciele Ziemi” oraz partnerów z nim współpracujących. Zgadzam się na publikowanie i odtwarzanie filmu przez Organizatora Konkursu w dowolnej formie, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i oświadczam, że nie będę rościć praw do wynagrodzenia z tego tytułu.

Stalowa Wola, dn. ...................... 2010 r.

Czytelne podpis(y) Autora(ów):
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna na udział w Konkursie przez osoby poniżej 18-go roku życia……………………………………………………………………………


