III EDYCJA KONKURSU FILMOWEGO
„LEWIŃSKIE OSCARY”
ORGANIZATOR:
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
PATRONAT:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
RODZAJ KONKURSU:
Filmowy
TEMATYKA:
Tematem filmu powinny być krajobrazy, urokliwe miejsca, osobliwości i klimaty Lewina
Brzeskiego, gminy Lewin Brzeski oraz województwa Opolskiego
CELE KONKURSU:
 Odkrywanie nowych miejsc i nieznanych zabytków kultury i przyrody.
 Ciekawa dokumentacja i artystyczna prezentacja miasta
 Popularyzacja wydarzeń i zmian kulturowych zachodzących w naszym mieście
oraz ich propagowanie w materiałach promocyjno – reklamowych.
 Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji filmowej regionu.
 Popularyzacja korzystania z technik multimedialnych w edukacji regionalnej.
 Zainteresowanie mieszkańców miasta praktyczną stroną warsztatu filmowego.
 Bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w promocję swojego regionu.
UCZESTNICY:
 Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy. Osoby
niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców lub
prawnych opiekunów na udział w konkursie.
 Każdy twórca może zgłosić do konkursu dowolną ilość filmów własnego
autorstwa, pod warunkiem, że są związane tematycznie z konkursem.
NOŚNIK:
Kopia filmu nagrana na nośniku cyfrowym
CZAS PREZENTACJI:
Do 5 minut
TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
Do 10 sierpnia 2009 r. na załączonym druku zgłoszenia.
MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
Ul. Rynek 1
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49-340 Lewin Brzeski
Z dopiskiem „Lewińskie Oscary”
PRAWA AUTORSKIE:
 Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatną projekcję swojej produkcji podczas
przeglądu oraz poza nim podczas pokazów organizowanych przez Organizatora.
 Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie fragmentów lub
całości swojego dzieła w programach telewizyjnych i w Internecie związanych z
promocją miasta.
 Zgłaszający film oświadcza, że jest właścicielem lub występuje w imieniu i za
zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu i wszelkie wynikłe z tego
tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej
Organizatora konkursu.
 W przypadku, jeżeli zgłoszony film został uprzednio sprzedany (sprzedane prawa
do emisji) lub istnieją inne przeszkody prawne do emisji, proszę o zaznaczenie
tego faktu w karcie zgłoszenia filmu w polu Uwagi lub na osobno dołączonym
piśmie.
 W przypadku nie poinformowania Organizatora konkursu o w/w fakcie,
Zgłaszający film zwalnia z odpowiedzialności prawnej zarówno Organizatora, jak i
stację telewizyjną, która wyemituje film i przejmie tym samym na siebie wszelkie
wynikające z tego tytułu roszczenia wszystkich pokrzywdzonych stron.
 Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do materiału filmowego i przenosi je na
Organizatora w zakresie niezbędnym do jego prezentacji lub innego
rozpowszechniania, w tym łączenia fragmentów lub całości dostarczonego filmu z
innymi filmami zgłoszonymi do konkursu, w celu uzyskania materiału filmowego
wykorzystywanego w promocji miasta Lewin Brzeski,
b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art.
50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst
jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późniejszymi zmianami)., w tym w
szczególności w zakresie wykorzystywania materiałów filmowych techniką
cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz
we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób
ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych:
imię, nazwisko, adres zamieszkania - Ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U.
z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami.
 Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały
ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich
majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba Zgłaszająca film do
konkursu ma zgody osób, których wizerunki utrwalono w materiale i uprawnienia
do wyrażania zgody na ich wykorzystanie w tym materiale. W przypadku
wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia
praw określonych powyżej, osoba Zgłaszająca zrekompensuje Organizatorowi
koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń
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odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie
powstaną z tego tytułu.
INFORMACJE DODATKOWE:
 Nadesłanych na konkurs filmów Organizator nie zwraca.
 Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie
materiałów przesłanych pocztą.
 Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
 Zgłoszony do konkursu nośnik DVD, na którym zmieszczona została praca
konkursowa staje się własnością Organizatora. Zgłaszający jednocześnie odstępuje
od jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytuły pozostawienia nośnika z kopią
konkursową w archiwum Organizatora.
 Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z
konkursu, jeżeli zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek uchybienia wobec
niniejszego regulaminu.
 Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach wszyscy Zgłaszający
zostaną uprzednio poinformowani.
 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
SELEKCJA, KWALIFIKACJA I OCENA FILMÓW:
 Nadesłane do konkursu prace zostaną wstępnie wyselekcjonowane przez komisję
kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora.
 Filmy, które przejdą przez selekcję, trafią do konkursu, w którym zostaną ocenione
i nagrodzone przez Jury składające się z niezależnej grupy dziennikarzy
 Jury, w zależności od rodzajów nadesłanych prac, ma prawo w trakcie oceniania
do wyodrębnienia kategorii.
 Dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac Organizator przewiduje nagrody
rzeczowe i dyplomy
 Nagrody i wyróżnienia mogą również przyznać inne osoby i instytucje zaproszone
do udziału w konkursie .
 Wyniki konkursu zostaną opublikowane w mediach lokalnych oraz na stronie
internetowej Gminy Lewin Brzeski (www.lewin-brzeski.pl )
 Nagrodą główną w konkursie jest kamera cyfrowa.
.
MIEJSCE PREZENTACJI:
Prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych filmów odbędzie się na Gali Oscarowej w
dniu 30 sierpnia 2009
UWAGI KOŃCOWE:
Informacji udziela Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim,
 Wydział Promocji (077) 424 66 66
 Zastępca Burmistrza Lewina Brzeskiego – Leszek Pakuła tel. (077) 424 66 00
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KONKURS FILMOWY
„LEWIŃSKIE OSCARY”
KARTA ZGŁOSZENIA:
1. Autor / Autorzy:
Adres:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Wiek:
2. Informacja o zgłoszonych do
konkursu pracach:
1) Tytuł filmu:
Czas trwania:
Krótki opis filmu:

Uwagi:
2) Tytuł filmu:
Czas trwania:
Krótki opis filmu:

Uwagi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu na potrzeby
Przeglądu oraz w materiałach promocyjnych miasta Lewin Brzeski, powstałych w wyniku tego konkursu, zgodnie
z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r. Poz. 883 z póź.
Zm.)
Oświadczam również, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść bez zastrzeżeń.
Oświadczam, że jestem upoważniony do zgłoszenia filmu na konkurs.

………………………………………..

……………………………………………

miejscowość i data

podpis autora
( w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodziców lub
opiekunów prawnych, który jest równocześnie zgodą na
udział w konkursie)
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