Regulamin
I Bydgoskiego Przeglądu Twórczości Telewizyjnej (Redakcji GIMTV)
Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
I ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Bydgoszczy oraz VII Liceum Ogólnokształcące
w Bydgoszczy.
II CELE
1. Zbudowanie środowiska uczniowskiego świadomego zagrożeń wynikających z braku wiedzy
o współczesnych mediach oraz aktywnie uczestniczącego w szeroko rozumianej kulturze.
2. Kształtowanie postawy etycznego spojrzenia na realizowane materiały ze szczególnym
uwzględnieniem prezentowania wartości uniwersalnych.
3. Pobudzenie kreatywności uczniów.
4. Zwiększenie zainteresowania młodzieży historią i tradycją Bydgoszczy.
5. Zwrócenie uwagi młodych bydgoszczan na społeczne problemy miasta, a w konsekwencji
kształcenie obywatelskiej postawy Młodzieży.
6. Budowanie większej identyfikacji młodzieży z Bydgoszczą, a w konsekwencji wybór dalszej
drogi kształcenia w bydgoskich placówkach oświatowych i uczelniach wyższych.
III ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta
Bydgoszczy.
2. W przeglądzie bierze udział cała redakcja gimTV lub grupy stworzone przez Absolwentów
projektu „gimTV” – obecnie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
3. Uczestnicy mogą zgłaszać się wyłącznie jako reprezentacja szkoły.
4. Grupy wypełniają 1 zgłoszenie wymieniając członków zespołu.
5. Każda grupa może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace.
IV PRACA KONKURSOWA
1. Zadaniem uczestników jest stworzenie krótkiej formy telewizyjnej, w następujących
kategoriach:
- news szkolny, czas trwania do 2 minut,
- film promocyjny szkoły, czas trwania do 4 minut,
- reportaż o tematyce społecznej, regionalnej, (dot. Bydgoszczy), czas trwania do 10 minut.
2. Film powinien być przesłany na konto YouTube autora, a bezpośredni odnośnik pod adres
aplewa@7lo.bydgoszcz.pl wraz z danymi autorów. Płyta z zapisem filmu powinna zostać
przesłana na adres:
Aneta Plewa
VII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego, ul. 11 Listopada 4, 85-643 Bydgoszcz
dopisek: Przegląd Twórczości TV
3. Filmy o czasie trwania powyżej założonego będą dyskwalifikowane.
4. Technika wykonania filmu jest dowolna.
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5. Film zgłoszony do konkursu nie może być wcześniej publikowany ani brać udziału w innych
konkursach i festiwalach.
6. Praca konkursowa musi być oryginalnym dziełem autorów zgłaszających film.
7. W filmie konkursowym nie mogą znaleźć się żadne dodatkowe dane związane z uczestnikami,
którzy ją zgłosili (czyli nazwiska aktorów, reżyserów i pozostałych członków ekipy filmowej
oraz nazwa szkoły bądź instytucji, która objęła grupę opieką).
8. Zamieszczenie dodatkowych danych uczestnika w filmie będzie się wiązać z dyskwalifikacją
pracy konkursowej.
9. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób
trzecich w tym także do utworów muzycznych. Prezentowane w niej treści nie mogą
przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub
godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
10. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada do niej wszelkie prawa
autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie filmu w celach promocji konkursu
(poprzez umieszczenie na stronie organizatora lub stronie konkursu), prezentacji prac
uczestników za pośrednictwem szkolnego i konkursowego kanału na platformie YouTube z
zastrzeżeniem podpisania nazwiskiem twórców.
11. W przypadku wykorzystania w filmie materiałów archiwalnych bądź fragmentów innych
filmów konieczne jest posiadanie przez uczestnika zgody oraz dołączenie do karty zgłoszenia
oświadczenia o tym, że taką zgodzę posiada. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
poproszenia uczestników konkursu o przesłanie stosownego dokumentu.
12. Organizator nie wymaga przekazania na wyłączność praw do zgłoszonego filmu.
V ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową oraz oświadczenia należy przesłać w oryginale do
17 października 2016 roku pod adres organizatora:
VII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego
ul. 11 Listopada 4
85-643 Bydgoszcz
dopisek: Przegląd Twórczości TV
lub przynieść do sekretariatu VII Liceum Ogólnokształcącego
2. Odnośnik do gotowego filmu należy przesłać do 5 listopada 2016 roku pod adres
aplewa@7lo.bydgoszcz.pl.
W mailu i temacie listu należy koniecznie podać dane uczestników konkursu zgodne z
wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które nie brały udziału w innych
konkursach lub festiwalach filmowych.
4. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) oraz rozszerzenie praw autorskich oraz
majątkowych na rzecz VII Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. 11
Listopada 4 oraz Pałacu Młodzieży z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 27.
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5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych
opiekunów (załącznik do regulaminu).
6. W karcie zgłoszenia powinni zostać uwzględnieni wszyscy uczestnicy biorący udział w pracach
nad filmem konkursowym.
VI PRACA JURY KONKURSU
1. Do oceny złożonych filmów zostanie powołane profesjonalne jury.
2. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną
zdyskwalifikowane.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury. Jury będzie oceniać oryginalność
scenariusza, realizację, zgodność z tematem konkursu.
VII OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie podczas Gali Przeglądu w dniu 15 listopada 2016
roku, która odbędzie się w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
2. Na galę zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy konkursu.
3. Po Gali Przeglądu wyniki wraz ze zwycięskimi i wyróżnionymi filmami zostaną opublikowane
na stronie internetowej OMG Radia Bydgoszcz oraz VII Liceum Ogólnokształcącego.
Kontakt telefoniczny: 883 584 927 – Aneta Plewa
606 715 863 - Dominika Kosińska

Załącznik nr 1 do Regulaminu
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO I BYDGOSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI
TELEWIZYJNEJ (REDAKCJI GIMTV) UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH
1. Szkoła (pełna nazwa, adres, e-mail, telefon kontaktowy); opiekun – imię i nazwisko, nr telefonu
komórkowego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Oświadczam, że chcę przystąpić do I Bydgoskiego Przeglądu Twórczości Telewizyjnej (Redakcji
GIMTV) Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu, rozumiem jego treść i w pełni
akceptujęjego postanowienia.
4. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane osobowe i kontaktowe są prawdziwe.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Imię i nazwisko uczestnika

Adres mailowy; telefon

Bydgoszcz, dn. ………………………………………………………….. ………………………………………………………………………
podpis opiekuna

Miejsce na pieczęć szkoły
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA UCZESTNIKA
I BYDGOSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI TELEWIZYJNEJ (REDAKCJI GIMTV) UCZNIÓW
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w I Bydgoskim Przeglądzie Twórczości Telewizyjnej (Redakcji
Gimtv) Uczniów Szkół Gimnazjalnych I Ponadgimnazjalnych mojego dziecka mojego dziecka
(imię i nazwisko)…………………………………………………………………………………………………….. na zasadach
określonych w Regulaminie ww. konkursu.
…………………………………………………………………….....................
(miejscowość, data, własnoręczny podpis)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
I BYDGOSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI TELEWIZYJNEJ (REDAKCJI GIMTV) UCZNIÓW
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych materiałów w
dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu i realizacji jego celów zgodnie z Ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.)
na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności do:
a) wprowadzenia do pamięci komputera,
b) wprowadzenia do ogólnie dostępnych sieci multimedialnych oraz Internetu,
c) zwielokrotnienia wszelkimi technikami cyfrowymi i optycznymi na dowolnym nośniku i w
dowolnym formacie,
d) wykorzystania do celów wydawniczych (w całości lub w części),
e) prezentacji w mediach wszelkiego typu,
f) wystawienia publicznego.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu,
zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926 ze zm.).
3. Oświadczam, że prawa osób, występujących w przesłanych materiałach zostały wyjaśnione i osoby
te oraz ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację z ich wizerunkiem na wszystkich polach
eksploatacji przez Organizatorów Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję na siebie
wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko
Organizatorom Konkursu w związku z publikacją materiałów zgłoszonych do Konkursu.

……………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data, własnoręczny podpis)
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