
Regulamin 

KONKURS FILMOWY 

„Z Leśną Krainą po Fundusze Europejskie” 

 

Organizator:  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

 ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin 

tel: 34 373 52 95 e-mail: biuro@lesnakrainalgd.plb 

 

Uczestnicy: 

 Konkurs adresowany jest głównie do wszystkich mieszkańców terenu obejmującego działania 

LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.  

 

Termin trwania konkursu: 

 Konkurs przebiega jednoetapowo, w terminie od 20.02.2019r. do 25.03.2019r. 

 

Cele konkursu: 

• Promocja Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”; 

• Promocja 16 Gmin wchodzących w obszar działania Stowarzyszenia LGD „Leśna 

Kraina Górnego Śląska”; 

• Promowanie programu „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich” (EFRROW) 

• Uzyskanie dokumentacji, relacji filmowej, dotyczącej promocji środków Unijnych na 

terenie działania Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

 

 

Temat konkursu: 

 „Z Leśną Krainą po Fundusze Europejskie” 

 

 

 

Charakterystyka prac konkursowych: 

Każdy uczestnik dostarcza na adres organizatora film promocyjny wykonany zgodnie z zadaną 

tematyką: 

• Film powinien być nie dłuższy niż 15min;  

• Film powinien dotyczyć projektów zrealizowanych ze na terenie 16 Gmin wchodzących 

w obszar Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” w ramach programów 

operacyjnych PROW 2014-2020 oraz dopuszcza się umieszczenie w filmie innych 

przedsięwzięć zrealizowanych przez poszczególne Gminy i umieszczenie innych 

zasobów lokalnych; 

• Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową; 



• Film powinien być umieszczony na płycie CD/DVD, w formacie zgodnym z 

odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 15min. 

Każda płyta musi być podpisana oraz posiadać szczegółowy opis (zgodnie z kartą); 

• Dopuszcza się stosowanie różnych technik przetworzenia graficznego filmu; 

• Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki i style filmowe (np. teledysk, 

fabuła);  

• Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia 

multimedialnego (np. kamera, aparat fotograficzny, dron, itp.); 

• Autorem filmu może być jedna osoba lub grupa osób, jednak w takim przypadku laureat 

ma możliwość wygrania jednej nagrody na całą grupę; 

• Filmy zawierające treści obraźliwe, fałszywe lub wulgarne będą dyskwalifikowane; 

 

 

 

Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia pracy konkursowej dokonuje się poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej 

(Załącznik nr 1 do regulaminu) i dostarczenie jej wraz z pracą konkursową na adres 

organizatora osobiście lub pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konkurs filmowy”.  

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25.03.2019r. do godziny 14:00  

 

Ocena prac: 

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu filmów naruszających prawa 

osób trzecich, niecenzuralnych i pozbawionych walorów artystycznych.  

Prace konkursowe będą oceniane przez Biuro LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

Ocena jury jest ostateczną oceną, nie przysługuje na nią odwołanie od wyników konkursu. 

 

Prace konkursowe będą oceniane pod względem: 

 

1.Zgodności pracy z tematem 

2.Uwzględnionych w filmie atrakcji, infrastruktury i wszystkich innych czynników promujących 

działania LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz czynników promujących Gminę. 

3. Wartości dokumentacyjnych  

4. Estetyki wykonania 

Ogłoszenie wyników nastąpi: 01.04.2019r. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Leśna 

Kraina Górnego Śląska” www.lesnakrainalgd.pl oraz na profilu Facebook Stowarzyszenia. 

Nagroda: 

Nagrodą w konkursie jest udział w szkoleniu  w zakresie podniesienia kompetencji w social 

media oraz kompetencji w zakresie komunikacji w mediach elektronicznych. Szczegółowy opis 

szkolenia znajduje się w załączniku nr. 2 do ogłoszenia. 



Uwagi końcowe: 

1. Wszystkie zakwalifikowane do konkursu filmy promujące przechodzą na własność 

Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania filmów na wybranych przez 

siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie tj. m.in. w publikacjach związanych z 

Konkursem, na stronie Organizatora, w lokalnej prasie, na kanale youtube.com, do wielokrotnej 

ekspozycji, wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych oraz w innych celach 

promocyjno-reklamowych. Powyższe uprawnienia, przysługują Organizatorowi, na podstawie 

oświadczeń złożonych przez autorów filmów, a zawartych w karcie zgłoszenia będącej 

załącznikiem nr 1 niniejszego regulaminu.   

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 

nadesłanych filmów w publikacjach.   

 3. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:  

 a) posiada pełnię praw autorskich do filmów promocyjnych i przenosi je na Organizatora w 

zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym 

uwzględnieniem konieczności dostosowania filmów do wymogów, jakie muszą zostać 

spełnione przy jego  publikacji w formie przenośnika danych, np. płyta CD/DVD lub 

umieszczeniu na stronach internetowych i mediach społecznościowych. 

b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do filmów promocyjnych na rzecz 

Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w 

art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. Z 2006 r. nr 90 poz.631  z 

późn. zmianami), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania ich na stronie 

internetowej Organizatora, Gminnych oraz na różnych obszarach w mediach 

społecznościowych oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu 

na sposób ich zwielokrotniania  i prowadzania do obrotu (z wykorzystaniem techniki cyfrowej); 

 c) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.02 nr.101 poz.926 z 

późn. zm).   

 4. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną 

wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną  i 

finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony 

pokrzywdzonej.   

5. Wszelkie sprawy sporne i nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez 

organizatora konkursu czyli Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 


