REGULAMIN KONKURSU
Szeluto reaktywacja
Konkurs na teledysk lub LipDub

I.

Postanowienia ogólne:
1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie im. Apolinarego Szeluty w
Słupcy.
2. Konkurs współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
oraz Urząd Miasta w Słupcy.
3. Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie
internetowej www.szeluto.com.pl oraz na naszym profilu facebook-owym
4. Wszelkie pytania dotyczące konkursu oraz zgłoszenia teledysków/LipDub(ów)
na konkurs należy kierować na adres e-mail: stowarzyszenieszeluty@wp.pl
5. Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych miasta i powiatu słupeckiego

II.

Czas trwania Konkursu:
1. Termin dostarczenia prac do Organizatora upływa terminie 15 września 2018
roku.
2. Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod
uwagę podczas oceny prac.

III.

Cele Konkursu

Głównym celem Konkursu jest:
1. Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego teledysku, również w formie
LipDub do jednego z proponowanych przez nas motywów muzycznych (do
wyboru), który przedstawia Apolinarego Szelutę w Słupeckim krajobrazie).
Pozostałe cele:
2. Kształtowanie kultury medialnej poprzez zachęcenie młodzieży do działań
prezentujących, jak w pozytywny sposób można wykorzystać możliwości
Internetu.
3. Kształtowanie i utrwalanie etycznych zachowań w internecie oraz poszanowania
własności intelektualnej. Szerzenie wiedzy na temat prawa autorskiego oraz
promowanie korzystania z legalnych źródeł kultury.
4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za treści publikowane w sieci.

5. Kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjnokomunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości.
6. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
7. Promocja młodych talentów w zakresie kompetencji medialnych.
IV.

Zadanie konkursowe:
1. Zadanie dla uczestników Konkursu polega na przygotowaniu teledysku lub
LipDub’a, który będzie nawiązywać do sylwetki Apolinarego Szeluty w
słupeckim krajobrazie, służyć utrwalaniu pozytywnego jej wizerunku w
społeczności lokalnej oraz upowszechniać jej osiągnięcia.
2. Utwory, do których należy stworzyć teledysk są opublikowane na stronie
Stowarzyszenia www.szeluto.com.pl w zakładce „Konkursy 2018”.
3. Uczestnicy Konkursu przygotowują jedną pracę konkursową.
4. Praca konkursowa powinna zostać przesłana w formie mp4 na adres
stowarzyszenia: stowarzyszenieszeluty@wp.pl (jeśli plik jest zbyt ciężki prosimy
posłużyć się stroną www.wetransfer.com
5. Uczestnicy mogą wykonać teledysk za pomocą dowolnego urządzenia
posiadającego funkcję nagrywania wideo.
6. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności
osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować
zachowań zabronionych przez prawo lub godzących w zasady dobrego
wychowania i kultury osobistej.
7. Utwór muzyczny wykorzystany w pracy konkursowej to do wyboru:
- fragment Nokturnu B-dur
- fragment poematu symfonicznego Apolinarego Szeluty Cyrano de Bergerac
- pieśń Apolinary Szluto Co szumi, jęczy tak wokół (LipDub)
9. Uczestnik dostarczający pracę konkursową do Organizatora dołącza skan
podpisanego dokumentu (w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub
opiekuna prawnego) w którym oświadcza:
a. że przesłana praca nie narusza praw osobistych ani majątkowych osób
trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, prawa do
wizerunku, innych dóbr osobistych ani ich interesów chronionych
przepisami prawa;
b. wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora autorskich praw
majątkowych oraz na przetwarzanie danych osobowych
c. że posiada zgodę osób występujących w filmie lub ich rodziców/prawnych
opiekunów na wykorzystanie wizerunku.

V.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
miasta i powiatu słupeckiego.
2. Aby zgłosić się do konkursu, należy pobrać ze strony www.szeluto.com.pl
oświadczenie. Skan oświadczenia z podpisem należy przesłać wraz ze
zgłoszeniem pracy konkursowej (teledysku/ lip-dub’a) na adres mailowy
stowarzyszenia: stowarzyszenieszeluty@wp.pl
3. Zgłoszenia bez załączonego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

VI.

Praca Jury Konkursu:
1. Do oceny wykonanych i dostarczonych filmów zostanie powołane jury.
2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia
artystyczne.
3. Ocena prac nastąpi we wrześniu 2018 roku, a ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród nastąpi 21 września 2018 roku, podczas koncertu niepodległościowego
Szeluto redivivus oraz na stronie internetowej Konkursu.
4. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną
zdyskwalifikowane.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu.
6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

V. Nagrody:
1. Dwie najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia
Uczestnika z Konkursu w przypadku:
a. złamania postanowień Regulaminu,
b. kradzieży własności intelektualnej,
c. zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem.
2. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swojej pracy.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów
związanych z Konkursem i będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu

