Projelf; )ome,2e razemo
REGULAMIN KONKURSU
NA MJLEPSZY
"FlLMllf PROMUJ CY UDZTAL W GLOSOWANTU NA WN|GSK| DO
BUDZETU OBW/ATELSK| EGO (PARTYCYPACYJNEGO)

sr
1.

Organizator konkursu: Polski Instytut Mediacji
w Czqstocfrowie.
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Konkurs jest realizowany w ramach projektu ,Jasne, 2e tazem", wspffinansowanego
ze Srodk6w Ministerstnla Pracy i Polityki Spobcznej w ramach programu Fundusz
I n icjatyw Obywatelskich.

3-

Biuro projektu
razem" jetZokalizourane przyA. Wcjska polskiego 124lok.
"Jasne,2e
3, 42-202 w C2Estoctrowie.

i Integragi Spobcznej z siedzibq

s2
Celem konkursu jest aktyulizacja mlodzie2y z terenu miasta Czqstocfrory, zachecgnie jej do
bezposredniego wlqczenia siq w g[rcsormnie na zadania zgtaszane w ramacfi hJdzetu
obyuatelskiego oraz promocja czqstocfiourskiego bud2efu obyratelskiego.
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Przedmiotem konkursu jest przygotowanie filmu fomuiqcego udziat w gbsomniu na
umiqski do bud2etu obyrilaGlskiego (partycypacyjnego), ilelne w dalszej tr'esci
,pracami".

2'

Filmy (prace) przedstawione do konkursu nie mogq by6 dftr:sze ni2 S minr.rt
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1. Udzialw konkursie jest dobrurdny.
2. Konkurs jest skierorvany do uczni6w

zamieszkujrtcych teren miasta CZqstochdffy
uczgszczaiEcych do szk6t gimnazjalnycfr i ponadgimnazialnycfr.

3.

Dla bioqcych u&iat w konkursie os6b, kt6re nie ukofc4t'y 18 lat uymagana jest
zgoda i @pis ro&ic6w albo opiekun6w, kt6ry nale2y Aozyena karcie zgbszenia.

4' Prace mogq by6 skladane w dw6cfr kategoriach:

jako prace indywidualne lub prace

grupowe.

Projekt "Jasne, ie

razem"

nansowany ze

jr

undusz

"::!i ltr

Projek,losne,

5.

2e rozemo

Ka2dy uczestrik konkursu (indyrridualny lub grupowy) mo2e zgrbsi6 maksymalnie trry
prace.

6. Prace muszq by6 wykonane samodzielnie przez Uczestnik6w konkursu,
7. Prace nie mogit zosta6 profesjonalnie edytowane i zmontowane ptzez osoby
zawodowo zajmujqce siq re2yseriq, monta2em i dzia,ftaniami pokrenwrymi.

8. W czol6wce lub tybwce

pracy musi sig znalei:c informacja ,Praca konkurcowa
w ramach ptoieffiu,Jasne, 2e razem" wsffinansowanego z Programu Fundusz
lniciatyar Obylaftelskich" oraz logo Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (do

pobrania ze strony: http://pimis.pl/projekty/jasne_ze_razemlp,69,konkurs)

9.

Prace nalezy unrsy+a6 na adres ernail: jzr@pimis.fl (w mailu moze by6 ndgslany link
do pliku na senflerze) lub przekaza6 osobiscie n4rane na ptytq CD lub DVD, do biura
Projektu ,Jasne, 2e razem', po wczeSniejszym um6wieniu telefonicznym (tel. U U
30 038). Do przekazyrmnej pracy nalezy do+eczy6 rruypelnionq i pdpisanq kartq
zgtlroszenia. W przypadku przesfania prac na adres mailorry nale2y doleeye
zeskanorranq kartq zgilroszenia, a oryginal p-zes[a6 pocetq fadycyjnq na adrqs biura
projektu.

10. Wkarcie zgloszenia nale2y poda6:

tytulfilmu, imig i nazwisko oraz adres zamies*ania
jego
i tel. kontaktovqf
autora/autor6w (w przypadku prac grupovyych), naarq szkoly, do
kt6rej ar,rtor/autorzy lilmu uczqszea$qoraz imiona i naaiska vrystEpriqcycfr wfilmie
aktor6w.

i regulamin konkursu wrez z dodatkourymi Informacjami mo2na
uzyska6 w biurze projektu lub na stronie www.pimis.pl w zaklad@
2e razem"
"Jasne,
nilodzie2f
"Dla
12. Zgiloszenie prac na konkurs uw€uiane bqdzie za uzrranie rrarunk6w regulaminu,
11. Kartq zgloszenia

-

wyra2enie zgody na p.rblikonanie danych osobonrych zgodnie z ustauq z dnia
28.08.1997 o ochronie danych osobowych (D2.U.2014.1182 j.t.) oraz przeniesienie
pnaw autorskictt do prac w calo6ci na rzec;z Polski Instytut Mediacji i Integracji
Spotecznej z/s w Czqstoc;trorie.
13. Organizator konkursu nie ponosi odpowie&ialnoSci za naruszenia

We. uczestnik6w
konkursu, w arviq4ku z realizaejq zgfoszonycfr przez nicfr pac, prze;Ss5w ustewy
z dnia M.02j992 prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. u. 2006.90.631. j.t.).

14. Organizator nie odsy{a zgloszonych prac.
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15. Prace, kt6re nie bqdq spetnidy

@eriov

przedstawionych w Regulaminie nie zcstanq

zakwalifikowane do konkursu.

.si:i

Fltr

Prcjek,Josne, ie rozem"
16. Do oceny do2onycfr prac zostanie poumlane profesjonalne Jury.
17.

W konkursie przewidziane sq: I n4roda indywidualna, ll nagroda

irudynidualna,

I nagroda grupowa, ll nagroda grupowa.
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18. Konkurs zostaie ogbszony

z dniem ukazania siq regulaminu na stronb intemetonrej

www.pimis.pl
19. Prace konkursowe wr?tzz kartq zg[oszeniorq nalery sktada6
godziny 16:fi) (iczry siq data uplymr pracy do lriura projektu).

20. Prace dostarczone

p

terminie nie

@q

do 16.10.2015 r. do

braty u&ialu w konkursie.

21. Rozstrzygniqcie i ogbszenie wynik6w konkursu nastEpi do23.1O.2015 r.

22.Rozdanie nagr6d anryciqzcom konkursu nastqtr @czas konferencii podsumowr{qoej
projekt
ze razem" w terminie do 30.1 1.2015 r.
"Jasre,
23. Nagrdzone
zostanq umieszczone
stronie www.pimis.pl,
www.konsultacje.czestochowa.pl oraz na fanpagach na FacebmKu: Polski Instytut
MediaQi i IntegraejiSpobczej, Jasne,2e razem, Konsultacie spobczne oraz &.rd2et
partycypacyjny w Gzqstocfrowie.

flmy

na
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We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury

i

interpretaQa Regulaminu nale2y do Jury.

Koordynator projektu

,;'19,

oe -Jnl;r.

ostateczna

