
 
REGULAMIN KONKURSU „Kręcę, bo żagle mnie kręcą”

§1 CELE KONKURSU 
 

1. Promocja amatorskiej twórczości filmowej o żeglarskiej.
2. Promocja twórczego i zaawansowanego wykorzystywania nowoczesnych urządzeń
multimedialnych wśród młodzieży. 
3. Twórcza konfrontacja prac filmowych
4. Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych dzieł oraz ich twórców.

 
§2 ORGANIZATORZY

 
1. Organizatorami Konkursu są wspólnie Agencja Dobre Wiatry oraz Sztorm Grupa.
2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm oraz
firmy szkoleniowej Sztorm Grupa, i nie ma rangi konkursów, o których mowa w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami).
3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§4 TEMAT KONKURSU
 

1. Do udziału w Konkursie „Kręcę, bo żagle mnie kręcą” można zgłaszać filmy o tematyce żeglarskiej
bądź
 inne posiadające elementy żeglarskie. 
2. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad,
reportaż).
3. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia
multimedialnego, 
np. kamera filmowa, telefon komórkowy, aparat fotograficzny.

§5 ZASADY UCZESTNICTWA
 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób
dorosłych.
2. Konkurs skierowany jest do osób, które amatorsko zajmują się tworzeniem filmów, 
3. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół.
4. Na konkurs każdy uczestnik lub zespół może przesłać jeden film.
5. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi odpowiednio uczestnik lub grupa
uczestników.
6. W konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, w takim przypadku Karta Zgłoszenia musi
zostać podpisana również przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna) autora wraz
 z Oświadczeniem osoby pełnoletniej.
7. W przypadku, gdy autorem filmu jest grupa osób, Kartę Zgłoszenia musi podpisać każdy 
z uczestników.
8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
9. Konkurs trwa od 1 marca 2023 do 30 września 2023 r.
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§6 MECHANIZM KONKURSU:

 
1. Uczestnik/ czka przysyła film na adres :………………. wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i podpisaną
zgodą opiekuna/ rodzica przypadku osoby niepełnoletniej.
2. Nadesłane prace konkursowe są umieszczane na kanale YT Sztorm Grupy
3. Raz w miesiącu przez Jury wybierany jest jeden film i nagradzany Nagrodą Miesiąca. 
4. Ze wszystkich zgłoszonych prac filmowych Jury wybierze trzy najlepsze filmy które zostaną
pokazane na festiwalu JachtFilm i otrzymają dodatkowe nagrody 

§7 ZASADY OCENY PRAC
 

1. W celu oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową , w skład której wejdą
przedstawiciele 
Sztorm Grupy oraz Festiwalu JachtFilm. 
2. Złożone prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a. zgodność pracy z tematem oraz pomysłowość;
b. walory artystyczne i twórcze podejście do tematu;
3. Laureatami konkursu zostaną autorzy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję
konkursową zgodnie z ww. kryteriami oceny oraz wymogami zawartymi Regulaminie. 
Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.

§8 WARUNKI TECHNICZNE
 

1. Film musi mieć tytuł i nazwisko autora/ producenta.
2. Czas trwania filmu: maksymalnie 3 minuty, łącznie z napisami.
3. Materiał zgłaszany na Konkurs powinien być zarejestrowany, edytowany i wysłany
 w rozdzielczości nie niższej niż HD.
4. Nie zalecamy używania mocno kompresujących kodeków ani formatów.
5. Filmy muszą być zgłoszone wyłącznie on-line w formacie mpg / mp4 / avi.
6. Do przesłania filmów zalecamy użycie systemu przesyłania plików Wetransfer.

§9 ZGŁOSZENIA

1. Materiały konkursowe należy przysyłać droga elektroniczną na adres mailowy:
konkurs@sztormgrupa.pl
2. Wraz z przesłaniem pliku filmowego należy przesłać: 
Podpisany skan Formularza Zgłoszeniowego (do pobrania).
Zdjęcie (kadr filmu) w wersji cyfrowej (format JPG, rozdzielczość 300 DPI), 
które będzie ilustracją zgłoszenia. Krótki opis filmu (do 10 zdań) 
3. Wybrani twórcy zostaną powiadomieni za pomocą e-maila/wiadomości SMS podanych na Karcie
Zgłoszenia, o przyjęciu ich filmu do Konkursu i prezentacji konkursowej w trakcie Festiwalu
JachtFilm.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszonego filmu z powodu jego słabej jakości
technicznej, złego formatu, przesłania sprzecznego z ideą Konkursu, wątpliwej wartości artystycznej
bądź brakiem posiadania niezbędnych licencji na użytkowanie materiałów w filmie.
5. Nadesłane filmy będą oceniane przez Komisję, której werdykt jest ostateczny.
6. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość
merytoryczna.
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§10 KOMISJA KONKURSOWA
 

1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez Komisję
Konkursową powołaną przez Organizatora.
2. Werdykty Komisji oraz Jury Konkursu są ostateczne i niepodważalne.
3. Prezentacja konkursowa, uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie 
się w trakcie VIII Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm w Warszawie.

§11 NAGRODY
 

1. Jury Konkursu wybierze spośród zgłoszonych i wyselekcjonowanych do konkursu filmów laureata
Nagrody Głównej. Zwycięzca otrzyma statuetkę JachtFilm oraz nagrodę rzeczową.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, do zmiany ich podziału 
oraz prawo do nieprzyznania nagrody.

§12 PRAWA AUTORSKIE
 

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi 
je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, 
a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób 
na rozpowszechnienie ich wizerunku.
2. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych
osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści
powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również
uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do
prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez
zgody osób uprawnionych.
3. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za złamanie przez twórców praw
autorskich i naruszenie praw osób trzecich.
4. Autor, zgłaszając film do udziału w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na jego emisję
 i reemisję w mediach w ramach promocji Konkursu.
5. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich
autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych
 prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji,
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6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych 
w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.
7. Uczestnik Konkursu zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem
 i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia
 za korzystanie ze zdjęć i nagrań, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie
 zdjęć i nagrań na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć i nagrań.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach
promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. 
Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń
mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych 
lub elektronicznych. W związku z publikacją nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

 
§13 UWAGI KOŃCOWE

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania
przyczyn.
2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są wzory:
a. Karta Zgłoszenia do Konkursu,
b. Oświadczenie – w przypadku uczestnictwa w Konkursie osoby niepełnoletniej.
3. Funkcję dyrektorów konkursu pełnią Andrzej Minkiewicz (JachtFilm) oraz Katarzyna Kalińska 
( Sztorm Grupa). Głos organizatorów Konkursu jest decydujący w sprawach spornych, nieobjętych
regulaminem lub wymagających dodatkowej interpretacji.
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