
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
„Wehikuł Czasu”

(klasy IV – VIII szkół podstawowych)

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Mysłowice.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII z mysłowickich szkół podstawowych.
3. Konkurs rozpoczyna się 16 marca 2020 r. i trwać będzie do 31 marca 2020 r. 
4. Inspiracją do pracy mogą być zagadnienia związane z 660 letnią historią Mysłowic, doniosłe

wydarzenia wydarzanie związane z historią Mysłowic na przestrzeni dziejów od momentu
nadania praw miejskich do dziś. 

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Praca konkursowa ma być krótkim filmem. 
2. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
3. Prace  konkursowe  wraz  z  kartą  zgłoszenia  oraz  niezbędnymi  zgodami  należy  złożyć

do  Kancelarii  Prezydenta  Miasta  pod  adresem  mailowym  kancelaria@myslowice.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2020 r. 

4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta do 3 kwietnia 2020 r. 
5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.
6. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie

zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
7. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
8. Każdy  uczestnik  konkursu  powinien  opatrzyć  pracę  tytułem  oraz  swoimi  danymi:

imię  i  nazwisko,  klasa  i  nazwa  szkoły.  Dane  te  będą  służyć  do  kontaktu  organizatora
z  uczestnikiem  konkursu.  Prace  niepodpisane,  anonimowe  nie  będą  zakwalifikowane
do konkursu.

9. Naruszenie  przez  uczestnika  konkursu  któregokolwiek  z  warunków  konkursu  oznaczać
będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność.
3. Decyzja  jury,  co  do  wskazania  laureatów  konkursu  oraz  przyznania  im  nagród  jest

ostateczna.
4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 
5. Nagrodą główną w konkursie jest rower.
6. Dodatkowo  przyznane  będą  nagrody  za  drugie  i  trzecie  miejsce  w  postaci  hulajnogi

i słuchawek bezprzewodowych.
7. Nagrody  rzeczowe  nie  podlegają  zamianie  na  inne  nagrody  rzeczowe,  ani  na  ich

równowartość pieniężną.



Postanowienia końcowe

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym regulaminie. 

2. Przekazując  pracę  na  konkurs,  uczestnik  zgadza  się  na  opublikowanie  pracy
na stronach internetowych Organizatora.

3. Dane  osobowe  uczestników  pozyskane  są  wyłącznie  do  celów  konkursu  i  nie  będą
udostępniane podmiotom trzecim.

4. Osoby  biorące  udział  w  konkursie  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora
konkursu swoich danych /załączniki do Regulaminu/.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.


