Konkurs na filmik związany z obchodami 140-lecia Kolei w Chojnicach
„Chojnicka kolej oczami młodych”.

I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się powiatowy konkurs na
filmik związany z obchodami 140-lecia kolei w Chojnicach- „Chojnicka kolej oczami
młodych.”
2. Organizatorem konkursu jest Chojnickie Centrum Kultury, Towarzystwo Kolejowe
w Chojnicach, Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei oraz Technikum nr 3 im.
Bohaterów Szarży pod Krojantami.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz do uczniów
trzecich klas gimnazjów.
II.

Cel konkursu

Celem konkursu jest pobudzenie wśród uczestników zainteresowania środowiskiem
lokalnym oraz upowszechnianie wiedzy o historii miasta związanej z koleją.
III.

Regulamin konkursu:

1. Zadanie konkursowe polega na nakręceniu filmiku o długości maksymalnie 5
minut. Motyw przewodni nagrania to „Chojnicka kolej oczami młodych”.
2. Materiał filmowy biorący udział w konkursie może zostać nagrany dowolnym
urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk. Filmiki można również edytować w
dostępnych programach do edycji wideo.
3. Filmik powinien zawierać informacje o jego twórcach podane w końcowej części
(imię i nazwisko autora, klasa, szkoła). Osobno należy podać adres e-mail oraz nr
telefonu.
4. Autorzy mogą pracować indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.
5. Filmiki należy przekazywać w formacie wmv, avi, mpeg2, mpeg4 lub mp4 jako pliki
nagrane na płytę DVD-ROM do Chojnickiego Centrum Kultury, ul. Młodzieżowa 44,
89-600 Chojnice, w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2017 r.
6. Jury powołane przez organizatora ocenia zgodność z tematyką konkursu, wartość
artystyczną filmiku, przekaz dzieła, pomysłowość i kreatywność twórców, a także
ilość pracy włożonej w powstanie dzieła.

7. Wartość nagród przekazanych przez Organizatorów wynosi łącznie 1000 zł.
8. Organizatorzy w załączniku proponują tematy, którymi mogliby zająć się uczniowie
oraz pomoc w dotarciu do osób związanych z koleją.

IV.

Postanowienia końcowe:

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 maja 2017 r.
2. Oficjalne ogłoszenie wyników wraz z rozdaniem nagród rzeczowych odbędzie się
w kinie Kingsajz, ul. Gdańska 14 w Chojnicach. Dokładna data zostanie przekazana
nagrodzonym w mailu oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej
Chojnickiego Centrum Kultury.
3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia,
że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich
osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione
oraz innych dóbr prawnie chronionych.
4. Autor musi uzyskać zgody osób, których wizerunki zostały umieszczone w
nagraniu w formie innej niż grupowa.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania filmu z podaniem nazwiska
autora.
6. Nagrane filmy przechodzą do dyspozycji Chojnickiego Centrum Kultury, a
zgłaszając dzieło do konkursu, twórca wyraża zgodę na jego publikowanie przez ww.
instytucję w mediach elektronicznych w dowolnej formie.
7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych.
(Ustawa o ochronie danych osobowych(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm. oraz
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Załącznik nr 1.
Proponowane tematy, którymi mogliby zająć się uczestnicy konkursu.

Proponowane tematy konkursu „Chojnicka kolej oczami młodych”

1. "Odkryj bohatera"
- zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu wywiadu (rozmowy) z
zaproponowanym przez organizatora emerytowanym kolejarzem, szczególnie
zasłużonym dla kolei, bądź posiadającym obszerną wiedzę na temat
chojnickiej kolei. Nagrodzona zostanie forma, sposób przedstawienia postaci
oraz interesujący dialog wymagający określonej wiedzy ze strony
prowadzącego. Kandydatów do wywiadów przedstawi Towarzystwo Kolejowe.
2. "Historia i współczesność chojnickiej kolei"
- zadanie polegać będzie na nakręceniu filmu o obiektach, pociągach,
budynkach, jednym słowem, całej infrastrukturze kolejowej. Nagrodzone
zostanie ciekawe spojrzenie na pokazane obiekty oraz ich umiejętny opis.
3. "Kolejarze w historii miasta"
- zadanie polegać będzie na opisie wybranych postaci lub kontekstu
historycznego, w którym brali udział. Przykładem mogą być historie kolejarzy
broniących miasta w 1939 r, którzy ponieśli męczeńską śmierć. Mogą to być
również opisy dokonań, np. zaangażowanie pracowników kolei w budowę
obiektów Szkoły Podstawowej nr 3, życie kulturalne i sportowe kolejarzy, itp.
Zadanie to wymaga rozmów ze świadkami historii oraz poszukiwań
archiwalnych.
Kontakt: mwozikowski@wp.pl

