
 
  

 

 

  
 

 

 

REGULAMIN  

 MŁODZIEŻOWEGO FESTIWALU FILMOWY  

MOJA PRZESTRZEŃ 

 

pod honorowym patronatem 

Filmoteki Szkolnej i Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej 

 

Organizatorzy 

 

Miejski Dom Kultury w Olsztynku, Dyskusyjny  Klub Filmowy w Zespole Szkół w Olsztynku, 

Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku 

 

Cele Festiwalu 

 

1. Celem Festiwalu jest rozpowszechnienie sztuki kina wśród młodzieży, 

2. Odkrywanie nowych talentów,  

3. Ukazywanie różnych rodzajów filmów,  

4. Inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności. 

5. Rozwijanie zainteresowań sztuką filmową. 

6. Uwrażliwienie na problemy codziennego świata i sytuację młodego człowieka w świecie. 

 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Wzięcie przez uczestnika udziału w Festiwalu oznacza bezwarunkową zgodę na 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Festiwal adresowany jest do młodzieży. 

3. Przedmiotem Festiwalu są krótkie filmy (czas projekcji nie dłuższy niż 10 minut), w których 

autorzy opiszą świat bliski swoim doświadczeniom i obserwacjom np. rzeczywistość szkoły, 

domu, rodziny, grupy koleżeńskiej, otoczenia. 

4. Praca na Festiwal może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji (np. filmu 

fabularnego, reportażu, filmu dokumentalnego lub komediowego) oraz technice (np. 

animacji). 

5. Film nie może zawierać treści wulgarnych lub obraźliwych (Organizator zastrzega sobie 

prawo dyskwalifikacji takiej pracy). 



 
  

 

 

  
 

 

 

6. Zgłoszona grupa reżyserska może liczyć maksymalnie pięć osób. 

7. Materiał filmowy powinien być wykonany w technice cyfrowej (kamera cyfrowa lub telefon 

komórkowy) w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, All Player. 

8. Zgłoszony film powinien być pracą własną.  

9. Autor zgłaszający film automatycznie wyraża zgodę na wykonanie kopii filmu, emitowanie 

swojego dzieła podczas pokazów filmowych w trakcie trwania Festiwalu oraz w okresie 

późniejszym, odbywających się z inicjatywy Organizatora. 

10. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i fragmentów filmów w materiałach 

reklamowych oraz prezentacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, Internet, publiczne 

pokazy specjalne) promujących Festiwal, filmy festiwalowe i twórców biorących udział w 

Festiwalu. 

 

Zasady zgłaszania prac na Festiwal 

 

1. Prace należy składać za pośrednictwem osobiście lub przesłać pocztą, w jednym egzemplarzu 

na płycie CD lub DVD, na adres organizatora. 

Miejski Dom Kultury  

ul. Chopina 29 

11-015 Olsztynek 

z dopiskiem „Festiwal filmowy” 

2. Warunkiem uczestniczenia w Festiwalu jest wypełnienie i przesłanie Formularza 

zgłoszeniowego do Festiwalu. 

3. Prace przesyłane pocztą powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby nie uległy zniszczeniu. 

4. Do pracy należy dołączyć pełne dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i 

adres szkoły lub placówki, wiek, adres e-mail, telefon kontaktowy, zgodę na przetwarzanie 

swoich danych na cele związane z Festiwalem oraz nazwę programu odtwarzającego płytę 

(Załącznik Nr 1 Regulaminu). 

5. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronach: www.mdkolsztynek.pl, 

www.zamek.edu.pl, zakładka Młodzieżowy Festiwal Filmowy Moja przestrzeń  

 

Kryteria oceny prac  

 

1. Prace oceniać będzie powołane przez Organizatora jury. 

2. Do składu jury będą powołani przedstawiciele Organizatora oraz przynajmniej jedna osoba 

http://www.mdkolsztynek.pl/
http://www.zamek.edu.pl/


 
  

 

 

  
 

 

 

posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie produkcji filmowej. 

3. Ocenie podlegać będzie zgodność z konwencją, ciekawe ujęcie tematu Festiwalu oraz walory 

estetyczne i warsztatowe filmów. 

4. Decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna. 

5. Laureaci Festiwalu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a wszyscy autorzy filmów 

otrzymają dyplom za udział w Festiwalu: 

6. Pula nagród w Festiwalu wynosi 3 000 zł 

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień oraz nagrody publiczności. 

9. Organizatorzy mają prawo do publicznego prezentowania nagrodzonych prac. 

 

Terminarz Festiwalu 

 

1. Ogłoszenie Festiwalu nastąpi w maju 2014 roku. 

2. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 15 października 2014 r. (decyduje data 

dostarczenia do organizatora). 

3. Ogłoszenie wyników Festiwalu i rozdanie nagród laureatom nastąpi podczas Gali, która 

odbędzie się w Kinie „GRUNWALD” w Olsztynku 24 października 2014r. 

4. Protokół posiedzenia jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej 

www.mdkolsztynek.pl w zakładce – Młodzieżowy Festiwal Filmowy „Moja przestrzeń”  

5. W przypadku otrzymania niewystarczającej ilości prac organizator zastrzega sobie możliwość 

wydłużenia terminu zgłaszania prac i przeniesienia finału Festiwalu na późniejszy termin. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu 

 

Kontakt z organizatorem 

 

Miejski Dom Kultury w Olsztynku 

ul. Chopina 29 

11-015 Olsztynek 

Tel. (89) 5192 201 

E-mail: mgok@olsztynek.com.pl 

 

 

 

http://www.mdkolsztynek.pl/
mailto:mgok@olsztynek.com.pl


 
  

 

 

  
 

 

 

Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Młodzieżowego Festiwalu 

Filmowego „Moja przestrzeń” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i nazwisko  

Adres  

PESEL  

Telefon i E-mail  

Tytuł pracy  

Czas trwania filmu  

Krótki opis 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do materiałów przesyłanych na 

Festiwal. Oświadczam, że materiały nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. 

Oświadczam również, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Festiwalu całości 

autorskich praw majątkowych do materiału filmowego, zgłoszonego na Festiwal w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 

późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 

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

podpis uczestnika                                               podpis prawnego opiekuna 


