
Regulamin konkursu filmowo-fotograficznego  

Z kamerami bezpieczniej 

 

 

I  Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Skarżysku-

Kamiennej.  

2. Współorganizatorami konkursu są Powiatowe Centrum Rozwoju 

Edukacji. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej, 

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej. 

3. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Bezpieczeństwo we 

właściwym miejscu i czasie realizowanego przez Starostwo Powiatowe w 

Skarżysku-Kamiennej. 

 

II Cele konkursu 

 

1. Celami konkursu są: 

 aktywizacja młodzieży na rzecz poprawy lokalnego bezpieczeństwa 

publicznego, 

 zaproszenie młodych osób do społecznego dialogu w obszarze 

lokalnego bezpieczeństwa publicznego, 

 uświadomienie potrzeby partnerskiej współpracy pomiędzy 

obywatelami, organizacjami, instytucjami i służbami oraz lokalną 

władzą w w/w zakresie.  

 

III Przedmiot konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu jest autorski utwór audiowizualny (film) lub 

fotografia o charakterze informacyjno-edukacyjnym. 

2. Tematem filmu lub fotografii może być: 

 lokalna inicjatywa skutkująca poprawą bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie powiatu skarżyskiego lub 

 wskazanie realnych zagrożeń w obszarze lokalnego bezpieczeństwa 

publicznego oraz możliwości ich rozwiązania. 

 

IV Uczestnicy konkursu 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 

terenu powiatu skarżyskiego.  

2. Uczestnicy konkursu wezmą udział w warsztatach: 

 informacyjno-edukacyjnych na temat bezpieczeństwa publicznego, np. 

z zakresu integracji społecznej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, 



patologii społecznych, unikania zagrożeń, prewencji, poprawy 

poczucia bezpieczeństwa przez obywateli oraz 

 fotograficznych i z zakresu realizacji filmu.  

  

V Zasady konkursu 

 

1. Prace konkursowe mogą mieć jednego autora, lub – w przypadku filmów 

– mogą być zrealizowane w zespołach (do 3 osób). 

2. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu. 

3. Osoba lub zespół mogą zgłosić na konkurs jedną pracę (film lub 

fotografię) opatrzoną tytułem. 

4. Technika i sposób wykonania filmów i fotografii są dowolne. 

5. Dopuszcza się obróbkę graficzną prac. 

6. Filmy nie powinny przekraczać 3 min. 

7. Prace w formie cyfrowej powinny zostać zapisane w formacie JPG 

(fotografie), lub w formacie zgodnym z DVD-Video (filmy). 

8. Prace konkursowe (na płycie CD lub DVD) należy wraz z dokumentacją 

dostarczyć na adres: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. 

Konarskiego 20, pokój 202 (II piętro). Nadesłane prace nie podlegają 

zwrotowi. 

9. Prace konkursowe powinny być dostarczone w kopercie opisanej 

„Konkurs filmowo-fotograficzny Z kamerami bezpieczniej” wraz 

imieniem i nazwiskiem autora i tytułem pracy oraz wypełnioną kartą 

zgłoszenia (Wzór karty). 

10. Do pracy należy dołączyć oświadczenie, w którym uczestnicy konkursu 

informują, że: 

 zgadzają się na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do swoich  

prac na rzecz Organizatora, w zakresie utrwalania, zwielokrotniania 

określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do 

pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego 

odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie 

pracy konkursowej, 

 dysponują zgodą na wykorzystanie wizerunku osób występujących w 

pracach, 

 nadesłane prace nie naruszają praw autorskich i dóbr osobistych osób 

trzecich (Wzór oświadczenia). 

11. Organizator może nie dopuścić do konkursu prac w przypadku: 

 złej jakości nagrania (brak możliwości odtworzenia pracy), 

 gdy treści pracy będą niezgodne z tematyką konkursu, 

 gdy treści pracy będą naruszać dobre obyczaje. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o 

zwycięzcy konkursu oraz do dowolnego wykorzystania i publikacji prac 

w celach informacyjno-promocyjnych.  



VI Ocena i nagrody 

 

1. Prace oceniane będą przez jury w składzie określonym przez Organizatora. 

2. Ocenie podlegać będzie: 

 zgodność pracy z tematyką, 

 warsztat realizacyjny, 

 pomysłowość, oryginalność, wrażenie estetyczne, 

 walory użytkowe pracy. 

3. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody, odpowiednio za pierwsze, 

drugie i trzecie miejsce. 

 

VII Terminarz 

 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 5 października 2015 roku. 

2. Warsztaty dla uczestników zostaną zorganizowane w dniach 7 i 8 

października 2015 roku o godzinie 13:00 (budynek Powiatowej Biblioteki 

Pedagogicznej, ul. Plac Floriański 1) 

3. Prace konkursowe wraz z dokumentacją należy składać do dnia 30 

października 2015 roku. Prace dostarczone po terminie nie będą brały 

udziału w konkursie. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w listopadzie 2015 roku. 

5. Ogłoszenie wyników i uhonorowanie zwycięzców nastąpi w grudniu 2015 

roku. 

 

VIII Postanowienia końcowe 

 

1. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje 

Organizator. 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Roman Sowa (Powiatowe Centrum Rozwoju 

Edukacji. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna) pod numerem telefonu 41 253 

14 63. 


