Regulamin konkursu “Hollywood za moim domem”
§1
Organizatorem konkursu jest Podkarpacka Komisja Filmowa działająca w strukturze
Wojewódzkiego Domu Kultury z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Okrzei 7, 35-959
Rzeszów, instytucja kultury Województwa Podkarpackiego. Patronat nad Konkursem
objęło Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
§2
Konkurs ma zasięg wojewódzki, a uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół
średnich zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego.
§3
Celem Organizatora konkursu jest odszukanie miejsc atrakcyjnych z punktu widzenia
produkcji filmowej, zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego,
zwiększenie bazy lokacji Podkarpackiej Komisji Filmowej oraz zachęcenie
uczestników do udziału w tej inicjatywie, przez aktywne i kreatywne myślenie o filmie
i swojej okolicy.

Przez miejsce atrakcyjne z punktu widzenia produkcji filmowej rozumie
się wnętrza, obiekty oraz ich otoczenie, krajobrazy charakterystyczne dla
regionu. Także mniej oczywiste i mniej popularne lokacje, niekoniecznie
“ładne”, interesujące osobliwości z najbliższej okolicy, takie jak
malownicze ścieżki, polany, jak i niszczejące drewniane zabudowania czy
obiekty przemysłowe.

§4
1. Nadsyłanie zgłoszeń trwa do 30 listopada 2019. Ogłoszenie wyników nastąpi
najpóźniej do końca grudnia 2019 roku. Prace należy składać drogą
elektroniczną na adres: j.mazepa@podkarpackiefilm.pl.
2. Informacje o konkursie od Organizatora otrzymują szkoły średnie na terenie
województwa podkarpackiego drogą tradycyjną i elektroniczną. Informacje o
konkursie
znajdują
się
na
stronie:
http://www.podkarpackiefilm.pl/pl/edukacja/hollywood-za-moim-domem
§5
1. Uczestnikiem może być każdy uczeń szkoły średniej, zlokalizowanej na terenie
województwa podkarpackiego, który wyśle terminowo do Organizatora

fotografie cyfrowe miejsc, znajdujących się na terenie województwa
podkarpackiego wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie zgoda w postaci skanu
pisemnej zgody opiekuna prawnego/rodzica na udział w konkursie.
3. Załączniki do zgłoszenia, tj. podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą
opiekuna prawnego/rodzica (jeżeli dotyczy) należy przesłać w formie skanu na
adres: j.mazepa@podkarpackiefilm.pl.
§6
1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą uczestnika na
umieszczenie jego fotografii w bazie lokacji Podkarpackiej Komisji Filmowej,
znajdującej się na stronie http://www.podkarpackiefilm.pl/pl/lokacje/bazalokacji oraz na udzielenie nieodpłatnej, niewyłącznej licencji nieograniczonej
czasowo, bez ograniczenia co do terytorium do użycia ww. treści w celach
niekomercyjnych do działań promocyjno-informacyjnych w obszarze produkcji
filmowej na następujących polach eksploatacji:
➔ prezentacji
(publikowanie) Utworu za pośrednictwem stron
Internetowych
(www.podkarpackiefilm.pl)
oraz
w
mediach
społecznościowych Podkarpackiej Komisji Filmowej w taki sposób, iż
nieograniczona liczba odbiorców będzie miała dostęp do treści za
pośrednictwem sieci Internet w czasie i miejscu przez siebie wybranym;
➔ wykorzystywania całości lub części Utworu w tym do dokonywania
modyfikacji utworu, dokonania obróbki graficznej celem przygotowania
do publikacji (w tym w szczególności zmiany rozmiaru, przycięcia), do
realizacji utworów multimedialnych, wystaw, wykonania plansz
oznakowania terenu, wykonania i użyczenia materiałów informacyjnopromocyjnych, map, moodbooków, publikacji tematycznych w
nieograniczonej ilości wydań i wielkości nakładów.
➔ wprowadzenie, zapis i przechowywanie na urządzeniach służących do
cyfrowego zapisu lub przechowywania danych w tym w szczególności w
pamięci komputera, serwera, dysku, pamięci cyfrowej, płytach CD, DVD,
BluRay, czytnikach flash;
➔ utrwalanie, zwielokrotnianie Utworu lub jego egzemplarzy, jakąkolwiek
techniką w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
drukarską, audiowizualną, reprograficzną na jakichkolwiek nośnikach w
tym analogowych,
2. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż
osoba nadsyłająca prace jest autorem załączonych zdjęć i przyjmuje na siebie
wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie
mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi.

§7
1. Zgłaszane fotografie winny być:
➔ utrwalone techniką cyfrową, wykonane dowolnym urządzeniem
umożliwiającym spełnienie tego warunku, załączone w postaci pliku jpg,
png.
➔ kolorowe, o rozdzielczości min. 300 dpi.
➔ w poziomie, bez postaci ludzkich, najlepiej szersze kadry z widocznym
otoczeniem, oddające jak najpełniej specyfikę danego miejsca.
➔ przedstawiające aktualny stan lokacji.

2. Uczestnik może zgłosić dowolną ilość propozycji lokacji. Na każdą zgłaszaną
propozycję lokacji powinny się składać co najmniej 4, a maksymalnie 10
fotografii miejsca, prezentujących je z różnych perspektyw. Sposób opisu
zgłaszanych plików/fotografii przedstawiających proponowane lokacje został
opisany w formularzu zgłoszeniowym konkursu.

§8
1. Spośród wszystkich zgłoszeń zostaną wyodrębnione te lokacje, które będą
włączone do katalogu Podkarpackiej Komisji Filmowej, a spośród wszystkich
uczestników po każdej edycji zostaną wyłonieni laureaci najciekawszych prac.
2. Laureatami ogłoszeni zostaną autorzy najciekawszych propozycji lokacji.
Organizator wyłoni 5 laureatów.
3. Laureatów wyłoni powołana przez Organizatora komisja, która dokona oceny
prac po upływie terminu zgłoszeń. Oceny będą dokonywane w oparciu o
znajomość specyfiki produkcji filmowej, uwzględniana będzie oryginalność i
kreatywność nadesłanych propozycji lokacji.
§9
1. Nagrodami dla laureatów konkursu będą tzw. gift packi, które będą zawierały
nagrody rzeczowe powiązane z filmem.
2. Po zakończeniu każdej edycji wyniki publikowane będą na stronie internetowej
Podkarpackiej Komisji Filmowej www.podkarpackiefilm.pl w zakładce
“Hollywood za moim domem” oraz na Facebooku Podkarpackie Film
Commission, a nagrody zostaną wysłane laureatom na adres szkoły, wskazany
w formularzu zgłoszeniowym.

§10
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu przedterminowo
oraz jego odwołania.
2. Informacji
na
temat
konkursu
udziela
Jagoda
Mazepa,
j.mazepa@podkarpackiefilm.pl, kom. 662 630 268.

