pamiętać

REGULAMIN Konkursu

na filmik pn. „BO WARTO pamiętać”
w ramach projektu ”BO WARTO pamiętać…”

§ 1.
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu na Filmik w ramach projektu pt.: ”BO WARTO pamiętać …” jest Fundacja BO WARTO
(zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 15.

§ 2.
CELE KONKURSU
1. Promocja historii, patriotyzmu wśród uczestników Projektu „BO WARTO pamiętać…” i ich rówieśników.
2. Rozbudzenie zainteresowań, umiejętności filmowych dzieci biorących udział w Konkursie.
3. Tworzenie dobrych praktyk w atrakcyjnym przekazywaniu historii dzieciom ze szkół podstawowych

§ 3.
UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami Konkursu będą uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI. Autorami filmiku może być maksymalnie
5 osób włączonych w skład zespołu organizującego wydarzenie rocznicowe w ramach ww, Projektu.

§ 4.
TEMATYKA KONKURSU
Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie krótkiego (5 minutowego) filmiku promującego historię i odpowiadającego na pytanie Dlaczego warto pamiętać o ważnych dla Polski i lokalności wydarzeniach
i postaciach.

§ 5.
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie ZGŁOSZENIA placówki do projektu ”BO WARTO pamiętać…” do dnia 25 września 2015 r. (szczegóły w opisie projektu).

§ 6.
FILMIKI KONKURSOWE
► Filmiki konkursowe będzie można nakręcić dowolnym sprzętem (kamera, aparat fotograficzny, komórka, tablet) i dowolną techniką.
► W filmach można wykorzystywać rekwizyty, fragmenty innych prezentacji filmowych lub innych form przekazu z zachowaniem praw autorskich
► W filmie będzie mogła uczestniczyć więcej niż jedna osoba (maksymalnie 5 osób)
► Ważne szczegóły techniczne filmu to jego format: mp3 lub mp4 i czas trwania do 5 minut.
► Do CD/DVD z filmikiem musi być dołączona kartka z poniższymi danymi:

 imiona i nazwiska autorów
 nazwa i adres reprezentowanej placówki
 imię, nazwisko i kontakt telefoniczny do opiekuna
Filmiki konkursowe muszą być przesyłane do 31 maja 2016 r. na adres: Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15,
00-712 Warszawa). Liczy się data dostarczenia. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

§ 7.
JURY KONKURSU
1.

Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny nadesłanych filmów konkursowych kierując
się przede wszystkim oryginalnością przesłanego filmiku i interpretacją tematu Konkursu.
2. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne.
3. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane
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§ 8.
NAGRODY KONKURSU
Laureaci Konkursu (miejsca od I do III) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

§ 9.
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany regulaminu Konkursu;
b) umieszczenia zwycięskich scenariuszy i raportów (zwłaszcza zdjęciowo-filmowych)
na stronie internetowej Fundacji;
c) nieodpłatnego wykorzystania scenariuszy konkursowych dla potrzeb realizacji zadań statutowych Fundacji.
2. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Biurem Fundacji.

Fundacja BO WARTO 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, www.fundacjabowarto.pl
tel.: 602- 228-732, tel/fax.: 22 651 02 40, e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl

PATRONI PROJEKTU

PROJEKT WSPÓŁFINANSUJĄ
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