Regulamin
VI Konkursu Filmowego Kielecki KLAPS

Cele konkursu
Celem VI Konkursu Filmowego Kielecki KLAPS jest:






rozwijanie kreatywności młodych ludzi,
budzenie wrażliwości na zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie,
promowanie amatorskiej kinematografii,
doskonalenia umiejętności w zakresie nagrywania i montowania materiału filmowego,
odnalezienie młodych, utalentowanych twórców.

I. ORGANIZATORZY I PATRONAT KONKURSU
1. Organizatorami VI Konkursu Filmowego Kielecki KLAPS, zwanego dalej Konkursem, są:
Ośrodek Kultury Ziemowit Filia D. K. Zameczek wraz z Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, zwani dalej Organizatorem.
2. Patronat honorowy: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Kielce.
II. OGÓLNE ZASADY ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych
w myśl art. 9 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, za wyjątkiem
szkół policealnych (art. 9 pkt. 3. litera g ustawy), którzy interesują się sztuką filmową
i jako twórcy chcą podjąć rywalizację w kreowaniu tekstów kultury mówiących
o problemach współczesnego życia.
2. Nie ma ograniczeń dotyczących ilości uczestników z danej placówki.
3. Uczestnikiem zgłaszającym się do Konkursu może być jedna osoba lub 2-3 osobowy
zespół. W przypadku zgłoszenia produkcji wykonywanej przez zespół, wybiera on
przedstawiciela, który wypełni zgłoszenie podając swoje dane i będzie reprezentował
zespół w Konkursie.
4. Podstawowym kryterium oceny będzie inwencja uczestnika w doborze tematu i formuły
artystycznej, oryginalność i kreatywność nadesłanych filmów.
5. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu jedną pracę w każdej kategorii (patrz p.
III/1).
6. Jury będzie oceniać wyłącznie prace wykonane po 1 stycznia 2018 r.
7. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace:
 wykonane odpłatnie lub nieodpłatnie na zlecenie przez profesjonalistów,
 do których zgłaszający nie ma praw autorskich lub zostały one przekazane osobom
trzecim,
 zawierające treści wulgarne lub obraźliwe dla jakiejkolwiek grup etnicznych lub
społecznych oraz nakłaniające do spożywania alkoholu i zażywania narkotyków;
propagujące agresję oraz/lub idee, których rozpowszechnianie jest prawnie
zabronione.
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III. WYMAGANIA REGULAMINOWE PRAC KONKURSOWYCH
1. Do Konkursu można zgłaszać następujące produkcje w kategoriach:
a) fabuła - czas trwania filmu do 10 minut;
b) reportaż - czas trwania filmu do 10 minut;
c) animacja - czas trwania filmu do 5 minut.
2. Organizator nie narzuca formy artystycznej ani tematu prac.
3. Prace konkursowe muszą być przygotowane do odtworzenia w technice zgodnej z DVD –
Video.
4. Filmy winny być zapisane na nośnikach CD lub DVD oraz na nich opisane (imię
i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, tytuł i kategoria pracy) oraz znajdować się
w bezpiecznym opakowaniu (z tworzywa sztucznego).
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku nagrodzenia produkcji, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na
przetwarzanie i prezentację danych osobowych na stronie internetowej: www.zsp1kielce.pl, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. Nr. 133, poz. 833).
3. Produkcje zakwalifikowane przez Komisję Kwalifikacyjną do udziału w Konkursie oceni
specjalnie do tego celu powołane Jury, które wyłoni zwycięzcę w każdej z trzech kategorii
wymienionych w pkt. III niniejszego Regulaminu.
4. Skład Jury ustala Organizator, który powoła do składu przynajmniej jedną osobę
posiadającą wiedzę i doświadczenie w zakresie produkcji filmowej.
5. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne i podejmowane większością głosów.
V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OCENY, KOMPETENCJI ORGANIZATORA ORAZ
PRAW AUTORSKICH:
1. Komisja Kwalifikacyjna oceniać będzie zgodność prac z regulaminem, każdy projekt
będzie rozpatrywany indywidualnie. Komisja Kwalifikacyjna rozpatrywać będzie również
warstwę formalną, wartość artystyczną i oryginalność każdego nadesłanego filmu. Na
podstawie tych porównań zostaną wybrani finaliści konkursu.
2. Informacje na temat wyników prac Komisji Kwalifikacyjnej dostępne będą najpóźniej
30 maja 2018 r.
3. Organizator ma prawo usunąć pracę Uczestnika z Konkursu z powodu nieprzestrzegania
zasad regulaminu.
4. W przypadku otrzymania niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega
możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac i przeniesienia finału Konkursu na
późniejszy termin.
5. Autor zgłaszający film automatycznie wyraża zgodę na wykonywanie kopii filmu,
emitowanie swojego dzieła podczas pokazów filmowych w trakcie trwania Konkursu oraz
po jego zakończeniu według uznania Organizatora.
6. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i fragmentów filmów w materiałach
reklamowych oraz prezentacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, Internet, publiczne
pokazy specjalne) promujących Konkurs, filmy konkursowe i twórców biorących udział
w Konkursie.
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IV. ZGŁASZANIE, NADSYŁANIE I OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Zgłoszenie (Załącznik 1) należy wypełnić i przesłać na adres: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych numer 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce,
w nieprzekraczalnym terminie do 18.05.2018 r.
2. Filmy należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie 25.05.2018 r. na płycie
DVD w formacie .mp4 przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru pod adres
Organizatora lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 90 .
W nazwie pliku należy podać imię/imiona i nazwisko/a uczestnika/ów, skrót nazwy szkoły
oraz tytuł pracy.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni 30.05.2018 r. podczas finału organizowanego
w ramach Przeglądu Filmów Edukacyjnych – Człowiek w poszukiwaniu wartości.
V. NAGRODY
1. Przyznanie miejsc przez Jury oraz wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się podczas finału
jak w p. IV/3.
2. Dodatkowym wyróżnieniem będzie Nagroda Grand Prix, która również zostanie przyznana
podczas finału konkursu.
3. Dla wszystkich finalistów przewidziane są upominki.
VI. UWAGI OGÓLNE
1. Sprawami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem Konkursu zajmuje się Biuro
Organizatora: adres email: zsp1@poczta.onet.pl, tel. 41 3676183, fax 413676932.
2. Organizator posiada decydujący głos w kwestiach spornych, nieobjętych Regulaminem lub
wymagających dodatkowych interpretacji.
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Załącznik 1

miejscowość, data………………………………..…………

…………………………………
/pieczątka szkoły/

KARTA ZGŁOSZENIAUCZESTNICTWA
W V KONKURSIE FILMOWYM KIELECKI KLAPS
Dane osobowe uczestnika Konkursu:
Imię i nazwisko (I)………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko (II)…………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko (III)………………………………………………………………………………..
Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………
Adres: ul…………………………………………………………………….………………………
Kod pocztowy ………-………….Miejscowość ……………………………………………….…..
Telefon……………………………………………Fax………………………………………..……
E-mail ………………………………………………………………………………………….…...

Kategoria
FABUŁA

Tytuł pracy

REPORTAŻ

ANIMACJA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1
w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na cele związane z przeprowadzeniem Konkursu Filmów Amatorskich KLAPS, w tym
na prezentację moich danych osobowych na stronie internetowej www.zsp1-kielce.pl w razie nagrodzenia mojej
pracy, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie.
Jednocześnie oświadczam, że jestem autorem/współautorem zgłoszonej przeze mnie pracy oraz przysługują mi do
niego nieograniczone prawa autorskie. Ponadto zgłoszona praca nie była wykonana na odpłatne lub nieodpłatne
zlecenie przez profesjonalistów.

……………………………………….…
……………………………………….…
………………………………………….
/podpis uczestnika/ów/

……………………………….
/podpis prawnego opiekuna*/

* tylko w przypadku osób niepełnoletnich
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