
                                                REGULAMIN KONKURSU 

             NA NAJLEPSZY FILM PROMUJĄCY SOŁECTWA GMINY OSTRÓDA 

 

 I.         ORGANIZATOR KONKURSU 

      1.   Organizatorem Konkursu jest: Gmina Ostróda. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Stworzenie filmu reklamowego lub prezentacji promującej walory sołectwa z terenu 

Gminy Ostróda 

2. Czas trwania filmu: max. do 5 min.  

3. Czas trwania konkursu: od 10.03.2023 r. do 15.05.2023 r. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród: Rajd Rowerowy Dylewska Góra. 

5. Nagrody: 

                  I miejsce: 1000 zł 

       II miejsce: 800 zł 

       III miejsce: 500 zł 

       Wyróżnienia: nagrody rzeczowe 

 

III.      CELE KONKURSU 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat środowiska lokalnego. 

2. Integracja mieszkańców. 

3. Angażowanie mieszkańców gminy Ostróda do działań twórczych. 

4. Rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

5. Promocja gminy Ostróda i poszczególnych sołectw. 

 

IV. PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie filmu promocyjnego lub prezentacji 

multimedialnej, spełniających warunki określone w niniejszym regulaminie, które  

to materiały stanowić będą formę promocji danego sołectwa na tle Gminy Ostróda. 

 

V. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do Sołtysów i Rad Sołeckich wszystkich miejscowości  

w Gminie Ostróda, którzy wraz z mieszkańcami, radnymi, kołami gospodyń wiejskich, 

stowarzyszeniami, jednostkami OSP, placówkami oświatowymi, wspólnie przygotują 

film promujący dane sołectwo z terenu gminy Ostróda. 

2. Nagranie materiału filmowego w danym sołectwie nadzoruje sołtys lub osoby  

przez niego wyznaczone. 

3. Film z danego sołectwa winien zawierać treści promujące sołectwo oraz inne ważne  

dla mieszkańców aspekty typu, inwestycje, projekty, wydarzenia, będące 

charakterystyczne dla Gminy Ostróda. 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego 

Regulaminu oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem autora/autorów, iż praca 

konkursowa została wykonana przez niego/nich osobiście, nie stanowi utworu 

zależnego czy plagiatu, ani w żaden inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub 

obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku zawarcia w materiałach 

filmowych wizerunku osób uzyskano zgodę na rozpowszechnianie go. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie prac konkursowych 

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie. 



3. Prace należy złożyć na nośniku pamięci w zamkniętej kopercie: 

 

Urząd Gminy Ostróda 

ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 

 z dopiskiem na kopercie „KONKURS NA  NAJLEPSZY FILM 

PROMUJĄCY SOŁECTWA GMINY OSTRÓDA ", 

 

lub przesłać drogą mailową na adres:  

 

promocja@gminaostroda.pl z dopiskiem 

„KONKURS NA NAJLEPSZY FILM PROMUJĄCY SOŁECTWA  

GMINY OSTRÓDA ". 

 

4. Prace konkursowe winny być przedłożone na nośniku pamięci w zaklejonych 

kopertach. 

5. W kopercie z pracą konkursową należy umieścić kartę zgłoszenia danego Sołectwa. 

6. Czas trwania konkursu: od 10.03.2023 r. do 15.05.2023r. 

7. Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2023r.  

do godz. 15:30. Projekty zgłoszone po tym terminie nie będą oceniane przez 

Komisję Konkursową. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi podczas Rajdu 

Rowerowego Dylewska Góra. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach 

Konkursu oraz zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród. 

9. Organizator nie odsyła dostarczonych prac oraz nie pokrywa kosztów  

ich przygotowania. 

10. Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać  

ją z konkursu, jeżeli zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek uchybienia wobec 

niniejszego Regulaminu. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia  

lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac. 

12. Przekazane prace stają się własnością Organizatora i będą  

przez nich wykorzystywane w celu promowania poszczególnych sołectw z terenu 

Gminy Ostróda. Autorom prac z tego tytułu nie przysługuje żadne wynagrodzenie, 

ani rekompensata poniesionych kosztów. Autorzy filmów automatycznie wyrażają 

zgodę na wykonanie kopii pracy, nieodpłatne emitowania jej np. podczas 

konferencji, spotkań informacyjno - promocyjnych oraz umieszczania  

ich na stronach internetowych i w socialmediach Organizatorów, jak również 

przekazywania go w formie materiału promocyjnego dla innych osób i instytucji. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, 

które są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu. Udział w 

Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i  przekazanie ich  dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu 

zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 oraz udostępnienie swojego 

wizerunku dla potrzeb projektu. 

 

 

 

 

 



 

VII. KRYTERIA OCENY 

1. Podczas oceny prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę: 

• Ilość biorących udział w filmie uczestników. 

• Oryginalny autorski tekst i muzykę. 

• Twórcze i nowatorskie podejście do zagadnienia. 

• Dynamikę i pozytywny wizerunek. 

• Prace konkursowe winny promować ciekawe miejsca przyrodnicze, historyczne, 

kulturalne, ważne i charakterystyczne obiekty, inwestycje, wydarzenia oraz wybitne 

postacie Gminy Ostróda i danego sołectwa. 

2. Prace konkursowe nie mogą naruszać godności osób, zawierać treści 

dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość, ranić przekonań 

religijnych lub politycznych, zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 

rozwojowi małoletnich, sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, 

bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. 

 

VIII. WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Prace konkursowe powinny w sposób nowatorski i oryginalny ukazywać specyfikę, 

walory, niepowtarzalność danego sołectwa na tle Gminy Ostróda. 

2. Dopuszcza się wykorzystanie informacji z internetu, książek, zdjęć dotyczących 

regionu, materiałów promocyjnych Gminy Ostróda tylko i wyłącznie zgodnie  

z obowiązującym prawem autorskim. 

3. Kryteria dotyczące filmu: 

• Przygotowane filmy powinny zostać nakręcone w minimalnej rozdzielczości 720 x 576 

• Czas trwania filmu: max do 5 min. 

• Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji  

(np. reportażu, filmu dokumentalnego, filmu promocyjnego, autorskiej piosenki, 

wiersza, kolażu słowno - muzycznego itp.) oraz w dowolnej technice. 

• Film może być nakręcony kamerą cyfrową, aparatem fotograficznym, telefonem 

komórkowym, itd. 

 

IX. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Dla  potrzeb przeprowadzenia oceny zgłoszonych prac i wytypowania najlepszych 

powołana zostanie komisja konkursowa. 

2. Członkami komisji będą : przedstawiciele Organizatorów oraz zaproszeni goście. 

3. Udział członków w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. 

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 

 

X. NAGRODY 

1. W konkursie zostaną wybrane i nagrodzone prace, które najlepiej będą spełniać 

oczekiwania Organizatora. 

2. Nagrody zostaną przyznane za miejsca od I do III oraz wyróżnienia, których ilość 

zależeć będzie od decyzji Komisji Konkursowej. 

3. W przypadku nagrodzenia pracy zespołowej przyznawana jest jedna nagroda  

dla całego zespołu. 

4. Nagrodami w konkursie są: 

      I miejsc: 1000 zł 

                  II miejsce: 800 zł 

                  III miejsce: 500 zł 

     Wyróżnienia: nagrody rzeczowe 



 

XI. ZMIANY REGULAMINU 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu  

oraz do wyłącznej interpretacji jego zapisów. 

 

XII. KONTAKT 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: 

promocja@gminaostroda.pl lub dzwoniąc pod nr telefonu 89 6760788 

 

 

 

 

 


