
 

FILM 
Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Filmowy 

kwalifikacje do Lubuskich Konfrontacji Artystycznych  
Cele: 

 zachęcanie dzieci i młodzieży do stworzenia autorskiego projektu filmowego, 

który w sposób kreatywny i twórczy odnosiłby się do jednego z trzech 

tegorocznych tematów; 

 rozwijanie talentów filmowych dzieci i młodzieży, 

 popularyzacja amatorskiej twórczości filmowej dzieci i młodzieży, 

Organizacja: 

Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku. 
Zasady uczestnictwa: 

1. Tematy do wyboru: 1. TOLERANCJA, 2. WOLNOŚĆ, 3. RODZINA. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 19 lat, zajmujących 

się filmowaniem hobbystycznie, indywidualnie, jak i grupowo. 

3. W konkursie można złożyć tylko jeden projekt filmowy. 

4. Do konkursu można zgłosić filmy reprezentujące wszelkie formy gatunków i 

technik filmowych. 

5. Filmy mogą być nagrane dowolnym sprzętem (telefon, kamera, aparat), w 

poziomie,  1920 x 1080, format: mp4, maksymalny czas trwania filmu: 20 

minut. 

6. Każdy zgłoszony film powinien posiadać czołówkę i napisy końcowe (tytuł, 

nazwiska twórców, występujących, wykorzystanej muzyki itp.) w języku 

polskim; 

7. Film należy wgrać do serwisu YouTube i, na karcie uczestnictwa, udostępnić 

link Organizatorowi. 

8. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone filmy: wyprodukowane przed 

ogłoszeniem konkursu, zrealizowane przez podmioty zawodowo związane z 

działalnością filmową, złej jakości technicznej. 

9. Zgłoszone do konkursu projekty filmowe nie mogą zawierać treści 

powszechnie uznawanych za obraźliwe. 

10. Uczestnicy zobowiązują się do zgłaszania projektów filmowych, 

nieobciążonych prawami autorskimi i pokrewnymi osób trzecich oraz 

nienaruszających ich dóbr osobistych. 

11. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenia w ich imieniu dokonuje rodzic 

lub opiekun prawny. 

12.  Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych 

umieszczonych w formularzu zgłoszenia. 

 
Kryteria oceny: 



 dobór tematyki filmu do wieku aktorów, 

 koncepcja filmu i scenariusz 

 kreatywność i pomysłowość; 

 ogólny wyraz artystyczny, 

 praca kamery, nagranie i montaż, kadrowanie ujęć. 

 

Terminy: 

 przegląd gminny: dostarczenie prac do 28 marca, MGOK Czerwieńsk, 

 przeglądy powiatowe: LKA – 11 kwietnia, GCK Kargowa,  

 finały: LKA – 15 czerwca, SDK Sulechów,  

 Terminy mogą ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną bezzwłocznie 
poinformowani. 
Zgłoszenie uczestnictwa: 

1. Zgłoszenie następuje na podstawie karty uczestnictwa . 

2. Wymagane jest załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji konkursu. Do wyrażenia zgody 

na przetwarzanie powyższych danych, zobowiązani są rodzice lub 

pełnoprawni opiekunowie uczestnika konkursu. Brak wyrażenia zgody, jest 

równoznaczny z utratą praw do udziału w konkursie. 

Zasady organizacyjne: 
1. Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w 

przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji, dotyczących sytuacji prawnej 

filmu zgłoszonego do udziału w konkursie. Odpowiedzialność za prawny tytuł 

do zgłoszenia filmu, leży po stronie zgłaszającego. 

2. Organizator konkursu nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich 

powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że 

naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji treści regulaminu. 

4. Wszelkie decyzje Rady Artystycznej, są ostateczne. 

 

 

W przypadku nadal trwającej pandemii SARS-CoV-2, Miejsko – Gminny 

Ośrodek Kultury w Czerwieńsku, przewiduje realizację działania w 

formule hybrydowej. 



 

 
 
 

KARTA UCZESTNICTWA 

 

prezentacje gminne – FILM 

 

termin zgłoszenia: 28 marca  

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika / nazwa grupy: ………………………………… 

 

2. Rok urodzenia: ………………………………………………………………. 

 

3. Nazwa szkoły (placówki): …………………………………………………….. 

 

4. Tytuł   ………………………………………………………………………… 

 

5. Czas trwania ………………………………………………………………….. 

 

6. Link do filmu (na serwisie YouTube): ………………………………………… 

 

7. Krótkie streszczenie filmu (max 300 znaków): ……………………………….. 

 

 …………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

6. Imię i nazwisko instruktora:…………………………………………………… 

 

  tel. ………………………………           e-mail ………………………………... 

      
 

   ____________________           _____________________        __________________ 

 miejscowość, data  /kierownik placówki delegującej/             / instruktor prowadzący/ 



Załącznik nr 1 

 

do Regulaminu Lubuskich Konfrontacji Artystycznych 2022 

 

konkurs FILMOWY 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych INSTRUKTORA 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko instruktora  zawarte w 

formularzu zgłoszeniowym) przez administratora Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul. 

Bolesława Chrobrego 5, 66-016 Czerwieńsk, Organizatora Lubuskich Konfrontacji 

Artystycznych. 

 

TAK    NIE  

 

oraz dodatkowo danych osobowych w postaci:  

a) Pani/Pana numer telefonu podanego w karcie zgłoszenia – w celu kontaktu telefonicznego z 

Panią/Panem w związku z realizacją Lubuskich  Konfrontacji Artystycznych 2022. 

 

TAK    NIE  

 

b) Pani/Pana adresu e-mail podanego w karcie zgłoszenia– w celu przesyłania informacji związanych 

z realizacją Lubuskich  Konfrontacji Artystycznych 2022  

 

TAK    NIE  

 

c) wizerunku utrwalonego przez Organizatora Przeglądu Gminnego, Powiatowego Finału 

Wojewódzkiego i Operatora Programu – w celu relacjonowania i promowania Lubuskich  

Konfrontacji Artystycznych 2022 

 

TAK   NIE  

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją  

o celu i sposobach przetwarzania, przechowywania danych osobowych oraz prawie dostępu do 

treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

4. Informacja o prawie do cofnięcia zgody: w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na 

przetwarzanie powyższych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.  

 

Miejscowość, data i czytelny podpis………………………………………………………………… 

 



Załącznik nr 2 

 

 

do Regulaminu Lubuskich Konfrontacji Artystycznych 2022 

 

konkurs FILMOWY 

 

Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych MAŁOLETNIEGO 

(Wypełnia i zgody udziela rodzic lub opiekun prawny) 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jako rodzic / opiekun prawny,* wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych (podać imię i nazwisko, wiek dziecka) takich jak:  

 

1. Imię dziecka:………………………………………………………………………………….. 

2. Nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………. 

3. Data urodzenia dziecka: ……………………………………………………………………… 

4. Nazwa zespołu (nie dotyczy solistów): ………………………………………………………. 

 

dla potrzeb udziału w Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych 2022  oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych dziecka utrwalonych przez Organizatora Przeglądu 

Gminnego,  Powiatowego i Organizatora Finału Wojewódzkiego do celów budowania pozytywnego 

wizerunku oraz promowania Lubuskich Konfrontacji Artystycznych 2022.  

 

Data i czytelny podpis ....................................................  

 

* Niepotrzebne skreślić  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

do Regulaminu Lubuskich Konfrontacji Artystycznych 2022 

 

konkurs FILMOWY 

 

Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych uczestnika pełnoletniego 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych takich jak:  

 

5. Imię :………………………………………………………………………………….. 

6. Nazwisko : ……………………………………………………………………………. 

7. Data urodzenia dziecka: ……………………………………………………………………… 

8. Nazwa zespołu (nie dotyczy solistów): ………………………………………………………. 

 

dla potrzeb udziału w Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych 2022  oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunkowych  utrwalonych przez Organizatora 

Przeglądu Gminnego,  Powiatowego i Organizatora Finału Wojewódzkiego do celów budowania 

pozytywnego wizerunku oraz promowania Lubuskich Konfrontacji Artystycznych 2022.  

 

Data i czytelny podpis ....................................................  

 

* Niepotrzebne skreślić  

 


