REGULAMIN KONKURSU NA FILM REKLAMOWY –
- „Imielin, warto dobrze wyglądać…”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Imielinie oraz Urząd Miasta Imielin.
2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
II. Cel konkursu
Celem konkursu jest pobudzenie wśród uczestników zainteresowania środowiskiem lokalnym, a także
pozyskanie oryginalnych prac.
III. Przedmiot i czas trwania konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest krótki film promocyjny lub reklamowy ujęty w formie multimedialnej,
trwający maksymalnie 10 minut o tematyce związanej z hasłem „Imielin, warto dobrze wyglądać”.
2. Prace należy zgłaszać do dnia 22 czerwca 2015r. w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w
Imielinie w godzinach otwarcia Biblioteki Miejskiej.
3. Filmy winny być przedłożone na nośniku DVD wraz z podaniem danych identyfikujących autora.
IV. Zasady konkursu
1. Uczestnik konkursu może zgłosić jeden spot reklamowy.
2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z
normami obyczajowymi
3. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, do pracy załączone winno być oświadczenie
jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział konkursie na zasadach
określonych w regulaminie.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw
autorskich, osobistych i majątkowych do spotu reklamowego oraz, że praca konkursowa nie narusza
praw osób trzecich.
5. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z
prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora oraz miejscowości zamieszkania, w celach
promocyjno-marketingowych, stosownie do potrzeb organizatora, między innymi na stronie
internetowej organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami
prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej
prezentacji.

V. Ocena i nagrody
1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie
wybór laureatów konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Jury może przyznać jedną nagrodę główną w postaci bonu podarunkowego do sieci sklepów RTV w
wysokości 300,00 zł.
3. Jury może przyznać również wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych.
4. Zwycięski film będzie odtwarzany w ramach spotu reklamowego podczas XVII Dni Imielina 4-5 lipca
2015 r.
VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
uczestnictwa w konkursie.
2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (DZ. U. 02.101.926). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu/dostępu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania.

