
REGULAMIN KONKURSU NA ETIUDĘ FILMOWĄ – „PIŁEŚ? – NIE JEDŹ!” 

 

 

§ 1  
Termin  

 

1. Konkurs na stworzenie etiudy filmowej zatytułowanej „Piłeś? – Nie jedź!” został ogłoszony 

dnia 14.11.2017r. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 6.12.2017. 

3. Jury wyłoni finalistów konkursu do dnia 18.12.2017r., zaś oficjalne ogłoszenie wyników 

i wręczenie nagród będzie miało miejsce dnia  21.12.2017r. w siedzibie Wyższej Szkoły Kultury 

Społecznej i Medialnej w Toruniu, ul. Św. Józefa 23/35. 

 

 

§ 2  
                                              Organizator konkursu 
  

1. Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.  

2. Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom 

przestępczości.  

 

 

§ 3  
                                                    Cele konkursu 
 

1. Celem konkursu jest stworzenie etiudy filmowej, która będzie stanowiła formę ostrzeżenia przed 

skutkami prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy, jak również innych używek oraz służyła jako element eliminujący sytuacje, które 

zagrażają życiu i zdrowiu. Etiuda ma za zadanie nieść przesłanie, które pomoże w 

wyeliminowaniu bądź ograniczeniu zjawisk patologicznych we wskazanym zakresie. 

 

§ 4  
                                                 Zadanie konkursowe 
 

1. Zadaniem uczestników jest zrealizowanie krótkiego materiału filmowego, który będzie zgodny z 

celem przedstawionym w paragrafie 3 niniejszego regulaminu. 

 

 



 

 

a. 5  
                                   Zasady i forma zgłoszenia uczestnictwa 

 

1. Zgłoszenie filmu do udziału w konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia 

niniejszego regulaminu. 

2. Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów wyższych uczelni. 

3. Jedyną dopuszczalną formą jest krótki film przestrzegający przed patologiami związanym z 

prowadzeniem pojazdu pod wpływem używek i propagujący pozytywne rozwiązania w tym 

zakresie. 

4. Każdy uczestnik (bądź grupa uczestników) może wysłać tylko jeden film konkursowy. 

5. Autorem filmu może być jedna osoba, bądź grupa osób wskazanych w zgłoszeniu. 

6. W przypadku grupy współtworzącej film, na zgłoszeniu należy wskazać, za jakie elementy filmu 

byli odpowiedzialni poszczególni członkowie zespołu tworzącego dzieło.  

7. Czas trwania filmu nie może być krótszy niż 2 minuty i dłuższy niż 4 minuty. 

8. Do konkursu nie dopuszcza się filmów, które: 

8.1.  nie są zgodne z tematyką konkursu; 

8.2. nie spełniają wymagań technicznych; 

8.3. których autorzy nie wypełnili Karty Zgłoszenia (stanowiącej załącznik 1 do niniejszego 

regulaminu). 

9. Prezentowane w filmie treści nie mogą zawierać: 

9.1. zachowań zabronionych przez prawo; 

9.2. zachowań niecenzuralnych; 

9.3. zachowań godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

10. Dostarczenie filmu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik (grupa uczestników) jest 

autorem filmu, a osoby w nim występujące wyraziły zgodę na udział w filmie i jego publiczne 

odtworzenia i udostepnienia przez podmioty, które propagują pozytywne postawy w ruchu 

drogowym  (m.in. Policję, Straż Miejską itd.) w celach szkoleniowych.  

11. Filmy zostaną zakwalifikowane do konkursu po spełnieniu wymogów formalnych. 

12. Filmy zakwalifikowane oceni Jury w składzie: 

1. reż. Piotr Zarębski, 

2. dr Zdzisław Klafka, CSsR, członek Rady ds. Apostolstwa Trzeźwości KEP, rektor  WSKSiM, 

3. red. Paweł Kania 

 

 

 



 

b. 6  
                                       INFORMACJE TECHNICZNE 

 

1. Filmy konkursowe należy dostarczyć w kopercie na nośniku CD/DVD wraz z kartą zgłoszenia do 

siedziby Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej (ul. Św. Józefa 23/35 87-100 Toruń, pok. 

116). 

2. Film może zostać dostarczony wraz z kartą zgłoszeniową również drogą pocztową pod wyżej 

wymieniony adres. Wówczas decyduje data stempla pocztowego.  

3. Koperta powinna być opatrzona dopiskiem „Konkurs Piłeś? -  Nie jedź!” 

4. Film powinien stanowić plik zapisany w formacie QuickTime (mov.). 

 

c. 7  
                                                      NAGRODY 
 

1. Jury przyzna nagrody rzeczowe o łącznej wartości 5.000 zł. 

2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, technika, walory artystyczne 

oraz przydatność materiału w celach szkoleniowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz 

kandydatów na kierowców wszystkich kategorii.  

3. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, organizatorzy konkursu mają prawo do 

nieprzyznania nagrody. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.  

 

d. 8  
                                                  UWAGI OGÓLNE 
 

1. Uczestnik wyraża zgodę na promowanie filmu jego autorstwa poprzez emitowanie go publicznie w 

trakcie szkoleń przeprowadzanych przez współpracujące Podmioty, oraz innymi kanałami 

komunikacji wykorzystywanymi przez Organizatora w celach promujących pozytywne zachowania 

za kierownicą. 

2. Za całość spraw związanych z organizacją i przebiegiem konkursu odpowiada Wyższa Szkoła 

Kultury Społecznej i Medialnej, reprezentowana w zakresie wyżej wskazanego konkursu przez 

specjalistę ds. przeprowadzenia konkursu – mgr. Mateusza Kaletę. 

3. Wszelkie informacje można uzyskać drogą mailową: mateusz.kaleta@wsksim.edu.pl lub osobiście w 

siedzibie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu  (ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 

Toruń, pokój 116).  


