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REGULAMIN 
KONKURSU NA FILM O PRZEMYŚLU  

„Nakręcony Przemyśl” 
 
1. Organizatorami konkursu są Przemyska Scena Niezależna i Zwellinder Film Group przy 

współpracy z Wydziałem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

2. Konkurs trwa od 1 czerwca 2010 r. do finału V edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kina 

Niezależnego CK OFF 2011 r. (nie później jednak niż do 30 czerwca 2011 r.). 

3. Konkurs skierowany jest do szerokiej grupy uczestników i mogą w nim wziąć udział również 

osoby spoza Przemyśla. 

4. Konkurs ma na celu propagowanie sztuki filmowej wśród młodzieży i dorosłych, zachęcenie 

do wyrażania siebie za pomocą języka filmowego, danie możliwości skonfrontowania swoich 

prac z pracami innych, zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w życiu miasta, a 

także promocję miasta Przemyśla.  

5. Konkurs odbywa się w dwóch podstawowych kategoriach:  

a. osoby dorosłe (powyżej 18 lat) 

b. osoby, które nie ukończyły 18 roku życia - w szczególności zachęcamy do udziału 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

6. Temat prac dotyczy wykonania filmu promującego miasto Przemyśl. W konkursie mogą 

wziąć udział filmy związane wyłącznie z Przemyślem (miasto, ludzie, wydarzenie). 

7. Forma realizacji projektu filmowego nie jest ograniczona i zależy wyłącznie od wizji 

twórcy. Organizatorzy dopuszczają różnorodne formy filmowe, np. spot reklamowy, 

teledysk, etiuda filmowa, relacja z imprezy miejskiej, reportaż. Czekamy zarówno na 

filmy poważne, jak i z przymrużeniem oka (np. Przemyśl w krzywym zwierciadle). 

8. Zgłaszane filmy nie powinny być dłuższe niż 5 minut (w wyjątkowej sytuacji Komisja 

Festiwalowa może dopuścić film innej długości). 

9. W przypadku, gdy film jest zrealizowany w innym języku niż polski, należy dołączyć napisy 

w języku polskim. 

10. Zgłoszenia filmu dokonuje się poprzez wypełnienie Karty Zgłoszeniowej i dołączenie filmu 

na płycie CD lub DVD w formacie avi, lub mpg oraz przesłanie na adres Organizatora z 

dopiskiem „Konkurs - Nakręcony Przemyśl” do dnia 30 kwietnia 2011 r. 

11. Opiekunowie prawni osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie muszą wyrazić zgodę 

na udział podpisując Kartę Zgłoszeniową.   

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace uszkodzone nie z jego winy, jak również 

za filmy, które nie dotarły do niego na skutek okoliczności niezależnych od niego. 

13. Prawa autorskie nadesłanych filmów nie mogą być niczym ograniczone, naruszać praw 

autorskich osób trzecich poprzez np. nielegalne wykorzystanie ścieżki dźwiękowej bądź 

wizerunku lub fragmentów innego utworu filmowego. 

14. Nadesłane prace nie mogą zawierać bądź propagować treści sprzecznych z polskim prawem. 

15. Złożenie pracy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

16. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Festiwalu będzie sprawować Komisja Festiwalowa.  



17. Filmy będzie oceniać Jury Festiwalowe składające się z minimum 3 Członków. Decyzja 

Komisji Festiwalowej i Jury jest nieodwołalna i ostateczna. 

18. Komisja Festiwalowa wybierze 20 najciekawszych filmów (po 10 z kategorii), spośród 

których Jury dokona wyboru filmu otrzymującego Grand Prix oraz wybierze filmy, które 

otrzymają I i II wyróżnienie. 

19. Dla nadesłanych filmów zostanie stworzony kanał youtube: 

www.youtube.com/deafdumbblind, na którym prezentowane będą wybrane przez 

organizatorów zgłoszone do konkursu filmy. Spośród filmów umieszczonych na kanale 

youtube konkursu, internauci wskażą film, który otrzyma nagrodę publiczności.  

20. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Laureaci nie mogą przenieść prawa do 

otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osób 

nagrodzonych, prawo do bezpłatnej prezentacji nadesłanych filmów oraz prawo do publikacji 

wybranych fragmentów filmów na konkursowej stronie internetowej oraz na portalach 

tematycznych na zasadach licencji Creative Commons. 

22. Podstawową stroną internetową związaną z konkursem jest  

www. przemysl-niezalezni.blogspot.com (zakładka „Nakręcony Przemyśl”). 

23. Organizator nie zwraca nadesłanych prac - pozostaną one w Archiwum Konkursu. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które stają się obowiązujące od 

chwili ich opublikowania. 

 

 

Adres Organizatora: 

Urząd Miasta Przemyśla 

Wydział Kultury, Promocji i Turystki 

Przemysław Grządziel 

ul. Rynek 1 

37-700 Przemyśl 

Uwaga! Należy wysyłać prace w dobrze zabezpieczonej kopercie, na której musi 

widnieć wyraźny dopisek „Konkurs – nakręcony Przemyśl”. Obowiązkowo należy 

wypełnić i dołączyć Kartę Zgłoszeniową. 

 

Kontakt z organizatorem: 

Przemysław Grządziel 

corum@tlen.pl 

www.przemysl-niezalezni.blogspot.com  

 

 


