REGULAMIN KONKURSU
„Scenariusz krótkometrażowego filmu fabularnego o Brzegu Dolnym”

1. ORGANIZATOR
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu na scenariusz filmu
fabularnego promujący miasto i gminę Brzeg Dolny pt.: „Scenariusz krótkometrażowego filmu
fabularnego o Brzegu Dolnym”.
2. Organizatorem Konkursu jest Dolnobrzeski Ośrodek Kultury.
3. Nadzór merytoryczny nad realizacją Konkursu sprawuje Jarosław Paczkowski.

2. UCZESTNICY
1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
2. W konkursie może wziąć udział młodzież w wieku od 14 do 18 lat.

3. TEMAT KONKURSU
1. Tematem konkursu jest przygotowanie scenariusza, którego tematem będzie lokalna
(dolnobrzeska) legenda, bądź własna, niesamowita historia związana z naszym miastem.
2. Ważne jest, aby scenariusz był przewidziany do realizacji w czasie nie przekraczającym 40
minut.

4. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 1 kwietnia – 26 czerwca 2021 roku.
2. Termin na składanie prac oraz dokumentów do 26 kwietnia 2021 roku.
a. Dokumenty można przesyłać:
I. Pocztą tradycyjną na adres:
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury,
ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny,
II. Drogą mailową na adresy:
dok@brzegdolny.pl
scenariusz@dokbrzegdolny.pl
- w temacie wpisujemy konkurs
3.
4.
5.
6.
7.

Ogłoszenie wyników do 30 kwietnia 2021 roku.
Casting aktorski od 3 do 7 maja 2021 roku.
Zdjęcia filmowe od 15 maja do 10 czerwca 2021 roku.
Tworzenie muzyki, montaż filmu od 11 czerwca do 20 czerwca 2021 roku.
Premiera filmu w dniu 26 czerwca 2021 roku.

5. KOMISJA KONKURSOWA
1. Scenariusze filmowe oceniać będą artyści i instruktorzy prowadzący sekcje
w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Realizacja filmu zostanie sfinansowana przez organizatora (kostiumy, muzyka, scenografia,
reżyseria, operatorzy kamer).
2. Film zostanie zaprezentowany w Kinie „Odra” i udostępniony w internecie.
3. Będziemy dostosowywać się adekwatnie do bieżącej sytuacji epidemicznej w Polsce
w czasie całego procesu konkursowego i na etapach castingu, zdjęć filmowych jak
i podczas premiery.
4. W razie pytań można skontaktować się bezpośrednio z prowadzącym cały projekt
 Jarosław Paczkowski: tel. 608391380,
bądź koordynatorem projektu z Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury:
 Dominik Kaczmarek: tel. 71 3195252.
5. Przed przystąpieniem do pisania scenariuszy polecamy zapoznać się z literaturą
przedmiotu:
 „Niedoskonałe odbicie. Warsztat scenarzysty filmowego” – Maciej Karpiński,
 „Format scenariusza filmowego” – Martin Shabenbeck,
 „Jak napisać scenariusz filmowy” – Russin Downs,
 „Czy będzie z tego dobry film?" - Lucy Scher,
 „Podróż autora” - Christopher Vogler

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 1З ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych, dalej RODO) informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa
29, 56-120 Brzeg Dolny.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email dok@brzegdolny.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie na
scenariusz krótkometrażowego filmu fabularnego o Brzegu Dolnym na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c, e
RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, realizacji zadania publicznego oraz osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych.
4. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu lub momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. W przypadku
wizerunku do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości uczestnictwa w konkursie na scenariusz krótkometrażowego filmu fabularnego o Brzegu
Dolnym
9. Dane Pani/Pana/dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.

