REGULAMIN
KONKURSU AMATORSKICH FILMÓW JEDNOMINUTOWYCH

1. Organizatorem konkursu amatorskich filmów jednominutowych „Masz
minutę” jest Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie we współpracy z
samorządem uczniowskim przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Pelplinie oraz portalem KOCIEWIE.online.
2. Celem konkursu jest rozwój zainteresowań artystycznych młodzieży, rozwój
umiejętności związanych z filmowaniem, promocja twórczej aktywności jako
sposobu na spędzanie wolnego czasu. Konkurs stwarza możliwość do
zaprezentowania swojego spojrzenia na otaczający świat, na ludzi, zjawiska,
naturę i pokazania swego dzieła publicznie.
3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie filmu dowolnym urządzeniem
(kamera, aparat, smartfon, tablet, inne) o długości 60 s. Temat filmu jest
dowolny, ale film powinien stanowić spójną opowieść o wybranym
wydarzeniu lub prezentować określone zjawisko, ludzi, zachowania,
pokazywać przyrodę, miejsca, itp. Najważniejszy jest sam pomysł i sposób
jego przedstawienia.
4. Filmy konkursowe w formie mini-opowieści mogą zawierać zarówno
podkłady muzyczne jak i krótkie wypowiedzi np. monologi, dialogi,
komentarze słowne, napisy itp. (czas projekcji filmu łącznie z napisami
wstępnymi i końcowymi nie może przekraczać jednej minuty).
5. Film można przygotować jako jedno nagranie lub złożyć film z wykonanych
przez siebie i wybranych do montażu zdjęć, ujęć filmowych, za pomocą
dowolnego programu do obróbki filmów.
6. Autorem filmu konkursowego może być jedna osoba lub zespoły 2 do 3 osób.
7. Konkurs skierowany jest do młodzieży z terenu gminy Pelplin, w wieku od
klasy V szkoły podstawowej do 26 roku życia (osoby niepełnoletnie za
zgodą rodziców/opiekunów).
8. Jeden uczestnik/ zespół może zgłosić na konkurs tylko jeden film.
9. Film powinien być przygotowany w rozdzielczości minimum 720p
(1280x720), w orientacji poziomej.
10. Muzykę wykorzystaną w filmie (jeśli jest potrzebna) należy pobrać z
biblioteki audio serwisu YouTube (http://youtube.com) dostępnej pod
adresem (https://www.youtube.com/audiolibrary) lub skomponować
własną, autorską muzykę.

11. Gotowy film w rozszerzeniach AVI, MP4, WMV należy przesłać za
pośrednictwem strony http://www.wetransfer.com podając adres odbiorcy
– mok@pelplin.pl
12. Wraz z filmem uczestnik przesyła na adres mok@pelplin.pl kartę zgłoszenia
(zał. nr 1 do regulaminu). Film i kartę zgłoszenia należy przesłać w terminie
do 24 maja 2019 roku, do godz. 15.00.
13. Organizator powołuje jury konkursu spośród osób mających doświadczenie
w wykonywaniu filmów oraz związanych ze sztuką filmową.
14. Informacje o Autorze nie będą dostępne dla członków Jury, którzy
otrzymają zestaw nadesłanych prac opatrzonych nadanymi przez
Organizatora numerami. Filmy z danymi o Autorze zawartymi w pliku
filmowym zostaną odrzucone.
15. Kryteria oceny filmów to głównie: ciekawy pomysł na film, sposób
prezentacji, technika zdjęć filmowych.
16. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas pokazu finałowego, który
odbędzie się w środę 12 czerwca 2019, w Ośrodku Kultury w Pelplinie, od
godz. 19.00. Podczas pokazu zostaną wręczone nagrody.
18. Nagrody:
I miejsce bon na 300 zł
II miejsce bon na 200 zł
III miejsce bon na 100 zł
3 wyróżnienia – bon na 50 zł
oraz nagroda publiczności – bon na 100 zł.
19. Wszystkie działania w ramach konkursu i prezentacji pokonkursowych
(pokazy prac, wystawy, strony internetowe, pokazy w stacjach
telewizyjnych i inne) mogą nastąpić jedynie za pisemną zgodą Organizatora.
20. Wszystkie działania organizowane w ramach konkursu i angażujące
nadesłane filmy są niekomercyjne i nie przynoszą zysków Organizatorowi.
21. Pytanie dot. konkursu można kierować na adres mok@pelplin.pl lub przez
Messenger na portalu społecznościowym Facebook Miejskiego Ośrodka
Kultury w Pelplinie https://www.facebook.com/MOKPelplin/ lub tel. 789
240 990.

Zał. nr 1 – Karta zgłoszenia

