Regulamin konkursu filmowego
pt. „Moje miasto przyszłości”
w związku z Kongresem Smart Metropolia 2018
§1
Opis ogólny
1. Regulamin określa zasady udziału i gratyfikacji w ramach konkursu filmowego pt.
„Moje miasto przyszłości”, w związku z Kongresem Smart Metropolia 2018.
2. Konkurs rozpoczyna się 27 sierpnia 2018 r. i trwać będzie do 14 września 2018 roku.
3. Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku 13-18 lat zamieszkałych na terenie
województwa pomorskiego.
4. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do aktywnego udziału w Kongresie Smart
Metropolia 2018, który odbędzie się w dniach 20-21 września, w szczególności do
wzięcia udziału w roli prelegenta/mówcy podczas panelu „Metropolia dla
mieszkańców przyszłości”. Opis panelu:
W tym panelu nie będziemy mówić o współpracy metropolitalnej – skupimy się na
mieszkańcach. Mieszkańcach przyszłości, czyli obecnych nastolatkach. Jakie są ich potrzeby i
oczekiwania względem miasta, w którym żyją? Jak chcą, żeby wyglądały polskie miasta? Jak
dzisiejszy włodarz ma je zaplanować, aby chciał w nim żyć mieszkaniec przyszłości?
§2
Warunki uczestnictwa
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić chęć uczestnictwa na adres mailowy
smartmetropolia@smartmetropolia.pl. W tytule wiadomości należy wpisać <<Konkurs
filmowy „Moje miasto przyszłości”>>, a w treści imiona i nazwiska zgłaszanych
uczestników, ich adresy e-mail, nazwę szkoły oraz miasto. Dane te będą służyć do
kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie
będą zakwalifikowane do konkursu.
2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa jest równoznaczne z zobowiązaniem uczestnika do
przesłania
pracy
konkursowej
do
dnia
14
września
na
adres
smartmetropolia@smartmetropolia.pl.
3. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
4. Po wysłaniu zgłoszenia uczestnik otrzyma instrukcję, która zawiera materiały
przydatne do wykonania pracy konkursowej (pytania naprowadzające, hasła
przewodnie, podpowiedzi).
5. Praca konkursowa ma być filmem o długości nie przekraczającej 120 sekund w
formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player.
6. Uczestnikiem konkursu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby).
7. Każdy uczestnik lub zespół może przesłać jeden film.
8. Uczestnicy mogą wykorzystać różnego rodzaju techniki i gatunki filmowe (np.
dokument, wywiad, reportaż, animacja). Dozwolona jest dowolna technika wykonania

filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy,
aparat fotograficzny, kamera.
9. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność,
wartość merytoryczna.
10. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe
i osobiste do przekazanej pracy.
11. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
12. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać
będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
§3
Nagrody
1. Nagrody przyznawane są w drodze otwartego naboru, a decyzję o jego przyznaniu
podejmuje komisja konkursowa.
2. Nabór zgłoszeń i prac konkursowych rozpoczyna się 27 sierpnia, a kończy 14 września
2018 roku o godz. 16.00.
3. Warunkiem formalnym uczestnictwa w konkursie i otrzymania nagrody jest:
a) wysłanie zgłoszenia,
b) dostarczenie drogą mailową lub osobiście pracy konkursowej wraz ze zgodą rodzica
na udział w konkursie,
c) obecność na uroczystym ogłoszeniu wyników,
d) Aktywny udział w roli prelegenta/mówcy podczas panelu „Metropolia dla
mieszkańców przyszłości” w ramach Kongresu Smart Metropolia 2018, który
odbędzie się w dniach 20-21 września.
4. Prace konkursowe rozpatrywane będą podczas posiedzenia komisji w dniach 14 – 18
września 2018 roku.
5. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 20 września 2018 roku o godz. 15.00
podczas panelu „Metropolia dla mieszkańców przyszłości” na Kongresie Smart
Metropolia (Amber Expo, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk).
6. Nagrodą w konkursie jest:
a) dla trójki autorów/zespołów najlepszych prac konkursowych (miejsca I-III) – czynny
udział uczestnika lub reprezentanta grupy w Kongresie Smart Metropolia w panelu
„Metropolia dla mieszkańców przyszłości”, nagroda finansowa w wysokości 300 zł
(netto) oraz biletu do Centrum Nauki Experyment,
b) dla uczniów 5 szkół (miejsca I-V), którzy byli autorami najlepszych prac
konkursowych - zaproszenie do udziału w projekcie o przedsiębiorczości społecznej
prowadzonego przez Caritas Polska oraz zwiedzanie kompleksu Olivia Bussines
Centre.
7. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na miejsce ogłoszenia wyników konkursu ani
na miejsce odbycia nagrody.

§4

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zapisach regulaminu.
3. W sprawach dotyczących warunków projektu stypendialnego należy kontaktować się
na adres smartmetropolia@smartmetropolia.pl
4. Zgłoszenia i filmy
proszę dostarczyć
drogą
mailową
na
adres:
smartmetropolia@smartmetropolia.pl lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do
14 września 2018 r. do godz. 16:00 na adres: Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk, z
dopiskiem <<Konkurs „Moje miasto przyszłości”>>.

