
 
 

 

 
Zadanie „Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia 

Wolontariusza” jest  realizowane przy wsparciu finansowym 
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY FILM UKAZUJĄCY PRACĘ 

WOLONTARIUSZY W INSTYTUCJACH, ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH NA 

TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, 82-300 Elbląg, 

ul. Związku Jaszczurczego 17/26, tel. 55 235 18 85, e-mail: elbląg@wolontariat.org.pl 

§ 2  

Cel konkursu 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych filmów ukazujących pracę wolontariuszy 

w instytucjach, organizacjach pozarządowych na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. 

Film powinien oddawać specyfikę pracy wolontariuszy oraz uwzględniać walory społeczne 

i obywatelskie wolontariatu. Filmy będą mogły być użyte do celów promocyjnych za 

pośrednictwem mediów, stron internetowych, podczas imprez, itp.  

 

§ 3  

Warunki uczestnictwa, forma i miejsce dostarczenia prac  

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców, instytucji i organizacji pozarządowych 

z województwa warmińsko - mazurskiego. 

2. Każdy uczestnik, instytucja czy organizacja pozarządowa może przedstawić maksymalnie dwa 

filmy. 

3. Zgłoszenie filmu odbywa się poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 

1 do niniejszego Regulaminu, na której znajdują się dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, 

telefon, e-mail oraz wiek, a także oświadczenie, że uczestnik konkursu wykonał film samodzielnie 

lub w przypadku pracy zbiorowej zestawienie autorów z w/w informacjami. 

4. Film należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszeniową do Regionalnego Centrum Wolontariatu 

w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17/26, 82-300 Elbląg, e-mail: elblag@wolontariat.org.pl 

z dopiskiem „Konkurs- FILM” w ostatecznym terminie do 19.11.2015 r. do godz. 15:00.  

5. Filmy bez podpisanej karty zgłoszeniowej nie będą oceniane.  

 

§ 4  

Czas trwania konkursu 

1. Konkurs realizowany jest w terminie 1 października 2015 r do 19 listopada 2015 r. do godz. 

15:00.  

2. Filmy nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina 

wpływu do biura RCW). 

§ 5 

Dane techniczne 

1. Tematyka filmu ukazująca pracę wolontariuszy musi być powiązana z wolontariatem na terenie 

Warmii i Mazur. 
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2. Sposób realizacji i technika filmu promującego projekty jest dowolna. Nie ma także ograniczeń 

dotyczących sprzętu. 

3. Forma filmu jest dowolna. Istotny jest pomysł i sposób jego realizacji. 

4. Czas trwania filmu maksymalnie 5 minut. 

5. Film powinien zostać zapisany w popularnym formacie cyfrowym (avi, wmv, mpg, mov, mp4).  

 

§ 6  

Komisja konkursowa 

1. Filmy pokazujące pracę wolontariuszy oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez 

organizatora Konkursu. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału filmy zrealizowane przez członków Jury oraz członkowie 

ich najbliższych rodzin. 

3. Członkowie Jury przy ocenie prac wezmą pod uwagę:  

 Zgodność tematu filmu z tematyką konkursową,  

 Wartość artystyczną i techniczną filmu,  

 Oryginalność podejścia do tematu i pomysł na film,  

 Kreatywność.  

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jego przerwania, zmiany 

zasad konkursu. 

6. Ogłoszenie werdyktu komisji konkursowej oraz wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi 

w terminie 07.12.2015 r, podczas Gali Wolontariatu w Olsztynie.  

§ 7  

Prawa autorskie  

1. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do nieodpłatnej prezentacji zgłaszanych filmów na stronie 

internetowej Organizatora, portalach społecznościowych, Internecie. Przesłane przez twórców filmy 

i materiały nie będą podlegać zwrotowi przez organizatorów. 

2. Przesłanie filmu na konkurs równoznaczne jest z deklaracją twórcy, że przesłany przez niego 

materiał nie łamie żadnych praw autorskich, że twórca wywiązał się z wszelkich zobowiązań 

prawnych dotyczących zabezpieczenia odpowiednich praw w zakresie obrazu i dźwięku 

wykorzystanych w prezentowanej pracy, oraz że film jest wytworem oryginalnym, do którego 

twórca posiada wszelkie wymagane prawa.  

3. Organizatorzy Konkursu nie będą odpowiadać za jakiekolwiek uchybienia prawne dotyczące 

zgłoszonych prac i ich prezentacji dla potrzeb Konkursu.  

4. Przystępując do konkursu uczestnik przekazuje Regionalnemu Centrum Wolontariatu w Elblągu 

prawa autorskie, w zakresie prawa do nieodpłatnej projekcji w celach promocyjnych.  

5. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

6. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników konkursu zgodnie 

z przepisami prawa. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu jego rozstrzygnięcia bez podania 

przyczyny.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez uczestników. 
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§ 8  

Nagrody 

1. Uczestnicy konkursu, którego projekty zostaną wybrane otrzymają nagrody w wysokości:  

I miejsce - 500 zł w formie bonu towarowego;  

II miejsce - 300 zł w formie bonu towarowego;  

III miejsce – 200 zł w formie bonu towarowego.  

2. Autorowi zwycięskiego filmu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu 

wykorzystania przez Organizatora nagrodzonego hasła.  

3. Nagrody przyznane są w ramach zadania „Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia 

Wolontariusza”, realizowanego przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. 


