
Regulamin konkursu na filmowy dokument 

„Gdynia jest młoda” 

I edycja poświęcona Franciszce Cegielskiej 

 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Społeczny Sztab Obchodów Roku Franciszki Cegielskiej 

i IX Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Gdyni przy współpracy 

Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni i portalu MlodaGdynia.pl. 

2. Konkurs zorganizowany jest w ramach Obchodów Roku Franciszki Cegielskiej.  

CELE KONKURSU 

1. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych. 

2. Promocja Roku Franciszki Cegielskiej. 

3. Promocja 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów do samorządu lokalnego. 

4. Ukazanie roli ludzi młodych w rozwoju Gdyni. 

5. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu. 

6. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej. 

7. Promocja szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

TEMAT KONKURSU 

1. Organizatorzy konkursu oczekują na filmu, który w I edycji będzie związany z 

Rokiem Franciszki Cegielskiej (jej działaniem i sposobami budowania wizerunku 

Gdyni oraz kreowania jej rozwoju) – jednocześnie filmy winna ukazywać udział 

młodych ludzi w kreowaniu wizerunku Gdyni, jej rozwoju, aktywizacji społeczności 

lokalnej, zaangażowaniu w wolontariat, sport, kulturę i działalność organizacji 

pozarządowych oraz szeroko rozumiane budowanie społeczeństwa obywatelskiego 

(np. działania Samorządu Uczniowskiego czy Rad Młodzieżowych). Scenariusz filmu 

winien być budowany przez pryzmat postaci Franciszki Cegielskiej. 

2. Tematyka filmu może dotyczyć osób i wydarzeń obecnych, ale również może być 

retrospekcją i pokazaniem kariery osób, które już w swojej młodości brały czynny 

udział w życiu miasta. 

3. W przypadku budowania scenariusza i wyboru tematu istnieje możliwość konsultacji z 

organizatorem. Wystarczy zgłosić wolę konsultacji, których termin zostanie 

niezwłocznie ustalony. Mail zgłoszeniowy: kontakt@mlodagdynia.pl, Tel. 

515 712 642. 

mailto:kontakt@mlodagdynia.pl


4. Dla uczestników konkursu planowany jest warsztat scenariuszowy wprowadzający w 

temat. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych           

gdyńskich szkół (samorządowych, społecznych i prywatnych). 

2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria – uczniowie klas gimnazjalnych, 

II kategoria – uczniowie klas ponadgimnazjalnych. 

3. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby). 

4. Na konkurs każdy uczestnik lub grupa może przesłać tylko jeden film. 

5. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie DVD jedną pracę konkursową 

w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji 

nie przekracza 7 minut. 

6. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, 

wywiad, reportaż, animacja poklatkowa), które ukazują przesłanie „Gdynia jest 

młoda”. 

7. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego 

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

8. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, 

wartość merytoryczna. 

9. Przesłane filmy zostaną przejrzane przez Organizatora i poddane wstępnej selekcji. 

ZGŁOSZENIA 

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy składać do 4 września 2015r. na 

adres: 

IX Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego 

ul. Stefana Żeromskiego 31 

81-346 Gdynia 

W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.  

2. W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia ma obowiązek złożyć 

każdy z autorów. 

3. Film dostarczany jest do Organizatora na zasadzie GODŁA. Wypełniony formularz 

zgłoszeniowy (formularze) winny być umieszczone w zaklejonej kopercie opatrzonej 

godłem uczestnika (uczestników). Płyta DVD również powinna być opisana tylko 

godłem. 

4. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora 

telefonicznie. 

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

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych. 

KOMISJA KONKURSOWA 



1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez 

jury konkursu powołane przez Organizatora. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW i NAGRODY 

1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Filmowej Świętojańskiej – ok. 

20 września. Dokładny termin zostanie ogłoszony na początku września 2015 roku. 

2. Wyniki wraz z wyciągiem z protokołu oceny Kapituły zostaną opublikowane na 

stronach współorganizatorów oraz zostaną przesłane do lokalnych mediów. 

3. Dla laureatów konkursu Organizator planuje nagrody (I, II, III miejsce) i wyróżnienia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych 

przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury 

osobistej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do pokazów 

konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, nadsyłane filmy nie mogą 

być zabezpieczane przed przegrywaniem. 

3. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące              

lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić          

od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia                         

za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania filmu. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, 

wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-

informacyjnych Organizatora. 

5. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem                  

i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek 

wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za 

rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania zdjęć. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac 

w  trakcie przesyłki. 

2. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach DVD pozostają w archiwum 

Organizatora konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu          

bez podania przyczyn. 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU 

Godło uczestnika: …………………………………………………………………………. 

Tytuł filmu: ………………………………………………………………………………… 

Dane osobowe uczestnika konkursu: 

Imię : …………………………………………………........................................................... 

Nazwisko : …………………………………………………….............................................. 

Wiek : …………..... 

E –Mail : …………………………………………………………......................................... 

Numer telefonu : ….………………......... 

Szkoła: …………………………………………………………………………………….... 

…........................................................................... klasa :.............................. (pełna nazwa 
szkoły) 

Nazwisko i imię nauczyciela …............................................................................................... 
 

Zgłoszenie do KONKURSU: „Gdynia jest młoda”. 

Oświadczam, że zgłaszam swój udział w konkursie przeprowadzanym z okazji Roku 

Franciszki Cegielskiej. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu  

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Uczestnik konkursu, opiekun merytoryczny, wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (ustawa z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych 

Dz. U. Nr 133, poz. 833).                                                                        

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

podpis uczestnika 

….............................................................                                                                                                 
podpis opiekuna  

 

 

 

 


