Regulamin
ogólnopolskiego konkursu
na najlepszy filmik pod tytułem:
„ Moje rozstanie z kanapą”
§1
Organizatorem konkursu jest Fundacja Pistacja
§2
Celem konkursu jest:
- Aktywizacja młodzieży,
- Popularyzowanie wśród młodzieży dziedzictwa ŚDM ,
- Ewangelizacja i promowanie tradycyjnych chrześcijańskich wartości,
- Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży będącej u progu ważnych decyzji
życiowych,

- Pokazanie możliwości wartościowego wykorzystania nowoczesnych technik
audiowizualnych.

§3
Konkurs adresowany jest do młodych ludzi w wieku od 15 roku życia, którzy pod

wpływem ŚDM, pielgrzymki lub słów Papieża postanowili zmienić swoje życie, podjęli
ważne decyzje lub odnaleźli sens to czego szukali i chcą się podzielić swoim
świadectwem.

§4
Zadaniem uczestnika konkursu jest:
- Nakręcenie autorskiego filmiku przedstawiającego Jego rozstanie z przysłowiową
kanapą,

- Nadanie tytułu swojej produkcji,
- Przesłanie podpisanego imieniem, nazwiskiem autora i tytułem filmiku pod wskazany
adres do dnia 31.12 2016r.
Fundacja Pistacja
skrytka pocztowa 38
03-153 Warszawa 91

§5
Każdy uczestnik ma prawo zgłosić nie więcej niż jeden film. Film może być zapisany w
dowolnym formacie . Jego czas nie może być krótszy niż 3 minuty i nie dłuższy niż 5

minut. Filmik należy dostarczyć lub przesłać do siedziby organizatora na płycie CD lub
innym nośniku.
§6

Powołane jury wyłoni jednego zwycięzcę oraz trzy osoby wyróżnione spośród biorących

udział w konkursie.

§7

Jury oceniając filmy uczestników, będzie uwzględniać następujące kryteria:
- Zgodność filmu z tematyką konkursu,
- Autentyczność przekazu,
- Pomysłowość i kreatywność filmu,
- Poziom estetyczny filmu oraz jego wykonanie .

§8
W skład jury wchodzi Komisja Konkursowa przeprowadzająca wstępną ocenę filmów i
kwalifikację do ścisłego finału.

Dalszą oceną filmów i wyłonieniem zwycięzców zajmie się Komisja Konkursowa wraz z
Komitetem Honorowym Komisji Konkursu.

§9
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania i rozpowszechniania
nadesłanych filmów do celów związanych z projektem „Rozstanie z kanapą”

§ 10
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97 r. o
Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Z 2016., poz. 922

§ 11
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie ich wizerunku

w zakresie związanym z konkursem, a w szczególności do umieszczenia go w różnego
rodzaju mediach (np. Internet czy prasa).

§ 12
Osoby występujące w filmikach wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku i jego
upubliczniania.
§ 13
Dostarczenie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie
podpisanego formularza.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Fundacji.

§ 14
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie fundacji nie później niż do końca
kwietnia 2017 roku.

§ 15
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2017 roku na gali w Świdnicy.

§ 16

Po zakończeniu konkursu wszystkie świadectwa zostaną przekazane na Jasną Górę jako
dar na Jubileusz 300 lecia Koronacji Matki Boskiej Częstochowskiej.

§ 17

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a także w zakresie jego
interpretacji, głos rozstrzygający należy do organizatora konkursu.

Zarząd Fundacji Pistacja

