
   
 

   

 

REGULAMIN 
Młodzieżowego Festiwalu Filmowego Moja Przestrzeń 

organizowanego w ramach programu Filmoteka Szkolna. 

 

Organizatorzy 

Miejski Dom Kultury w Olsztynku 

Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku 

Dyskusyjny Klub Filmowy działający przy Zespole Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Festiwal adresowany jest do młodzieży. 

2. Autor/Grupa reżyserska zgłaszający film na Festiwal wyrażają zgodę na: 

• wykonanie kopii filmu, nieodpłatne publikowanie nadesłanych materiałów oraz ich 

emitowanie podczas pokazów filmowych w trakcie trwania Festiwalu oraz w okresie 

późniejszym, odbywających się z inicjatywy Organizatora, 

• wykorzystanie zdjęć i fragmentów filmów w materiałach reklamowych oraz 

prezentacjach medialnych promujących Festiwal, filmy festiwalowe i twórców 

biorących udział w Festiwalu. 

• publikowanie zdjęć i wywiadów z ich wizerunkiem w publikacjach i witrynach 

internetowych organizatorów Festiwalu.  

3. Autor/Grupa reżyserska zgłaszający film na Festiwal ponoszą wszelką odpowiedzialność za 

naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności prawa o ochronie wizerunku oraz praw 

autorskich. 

 

§2 

Cele Festiwalu 

Celami Festiwalu jest inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności oraz propagowanie i rozwijanie 

zainteresowań sztuką filmową wśród młodzieży. 

 

§3 

Konkursy w ramach Festiwalu 

1. W ramach Festiwalu organizowane są dwa Konkursy: 

• filmowy pod hasłem Moja przestrzeń, w ramach którego wyróżnia się odrębną kategorię 

filmów animowanych,  

• na spot TV pod hasłem Jeszcze nie jest za późno. 

2. Przedmiotem Konkursu filmowego Moja przestrzeń są krótkie formy filmowe (czas 

projekcji nie dłuższy niż 10 minut) na dowolny temat. 

3. Przedmiotem Konkursu Jeszcze nie jest za późno są krótkie spoty TV (czas projekcji nie 

dłuższy niż 60 sekund), a celem - przeciwdziałanie i profilaktyka związana z zagrożeniami, 

przed jakimi stoi młody człowiek. 

4. Film lub spot TV powinien być pracą własną. 

5. Film lub spot TV może zostać wykonany przez jedną osobę lub grupę reżyserską liczącą 

dowolną liczbę osób. 

6. Film lub spot TV może zostać wykonany w dowolnej konwencji oraz technice. 



   
 

   

 

7. Film lub spot TV nie powinien zawierać treści wulgarnych lub obraźliwych (Organizator 

zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji takiej pracy). 

 

§4 

Zasady zgłaszania prac na Konkurs 

1. Prace należy przesłać za pośrednictwem internetu (do pobrania np. Dropbox, OneDrive, 

WeTransfer, itp.) na adres mojaprzestrzen@o2.pl. W nazwie pliku należy podać tytuł pracy. 

2. Praca uważa się za zgłoszoną po otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu pracy od 

Organizatora. 

3. Do pracy należy dołączyć wypełniony Formularz dla osoby pełnoletniej lub niepełnoletniej 

stanowiący Załącznik Nr 1 do Regulaminu wraz ze zgodami na przetwarzanie danych 

osobowych wszystkich członków grupy reżyserskiej stanowiący Załącznik Nr 2 do 

Regulaminu. 

4. Regulamin oraz Formularz dostępne są na stronie: www.zamek.edu.pl, zakładka Młodzieżowy 

Festiwal Filmowy Moja przestrzeń oraz http://olsztynek.naszdomkultury.pl/. 

5. Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są Organizatorowi bezpłatnie. 

 

§5 

Kryteria oceny prac  

1. Wszystkie nadesłane prace zostaną poddane wstępnej selekcji przeprowadzonej przez 

Dyskusyjny Klub Filmowy działający przy Zespole Szkół im. K. C. Mrongowiusza  

w Olsztynku.  

2. Prace, które przejdą wstępną selekcję oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora  

w składzie maksymalnie 5-osobowym. Do składu Jury zostaną powołani przedstawiciele 

Organizatora, w tym przynajmniej jedna osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie 

produkcji filmowej. 

3. Ocenie podlegać będzie ciekawe ujęcie tematu oraz walory estetyczne i warsztatowe filmów. 

4. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna. 

5. Laureaci Festiwalu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a wszyscy autorzy filmów 

otrzymają dyplom za udział w Festiwalu. 

6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Prace będą archiwizowane przez okres 3 lat  

w Pracowni Filmoteki Szkolnej działającej przy Zespole Szkół im. K. C. Mrongowiusza  

w Olsztynku. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień indywidualnych m.in. dla 

aktorów, operatorów oraz nagrody publiczności. 

8. Organizatorzy mają prawo do publicznego prezentowania nagrodzonych prac. 

9. Protokół posiedzenia Jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.zamek.edu.pl 

w zakładce – Edukacja filmowa oraz na stronie http://olsztynek.naszdomkultury.pl/. 

 

 

 

 

§6 

Terminarz Festiwalu 

1. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 17 października 2021 r. (decyduje data 
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dostarczenia do Organizatora). 

2. Ogłoszenie wyników Festiwalu i rozdanie nagród laureatom nastąpi podczas Gali, która 

odbędzie się w Kinie „GRUNWALD” w Olsztynku jesienią 2021. Dokładny termin zostanie 

podany do publicznej wiadomości na co najmniej 7 dni przed Galą.  

 

§7 

Postanowienia końcowy 

1. Zgłoszenie filmu na Festiwal oznacza bezwarunkową akceptację zasad niniejszego 

Regulaminu. 

2. W przypadku otrzymania niewystarczającej ilości prac Organizator zastrzega sobie możliwość 

wydłużenia terminu zgłaszania prac lub przeniesienia finału Festiwalu na późniejszy termin. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulamin decyduje Organizator, którego 

reprezentuje dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu, w każdej chwili, bez podania 

przyczyny. 

 

Kontakt do organizatora: 

Magdalena Rudnicka 

tel. +48 501 629 005 

e-mail: mojaprzestrzen@o2.pl  

Zespół Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku 

ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Młodzieżowego 

Festiwalu Filmowego „Moja przestrzeń” 

mailto:mojaprzestrzen@o2.pl


   
 

   

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

Imiona i nazwiska 

………………………..……………... – lider grupy 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

(Lidera grupy) 
 

Telefon i e-mail  

Tytuł pracy  

Czas trwania filmu  

Krótki opis filmu 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 

do Regulaminu Młodzieżowego 

Festiwalu Filmowego „Moja przestrzeń” 



   
 

   

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoby pełnoletnie 

 

Dane uczestnika:  

Imię/imiona i nazwisko ……………………………………….  

Nr tel. ………………………………….  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Młodzieżowego Festiwalu Filmowego „Moja 

przestrzeń” moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 

danych osobowych oraz swobodnego przepływy tych danych (RODO). 

  

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych i wizerunku w publikacjach i witrynach 

internetowych organizatorów Młodzieżowego Festiwalu Filmowego „Moja przestrzeń”. 

  

Mam świadomość dobrowolności podania wszystkich danych osobowych. 

  

Oświadczam również, że zostałem/zostałam* poinformowany/poinformowana*, iż mam prawo do 

wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Ponadto mam prawo w każdym czasie 

wyrazić sprzeciw co do przetwarzania moich danych osobowych organizatorów Młodzieżowego 

Festiwalu Filmowego „Moja przestrzeń”, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych 

osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy ww. ustawy oraz RODO.  

 

 

 

….……………………… ….……………………… 

miejscowość i data podpis  

 

  

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoby niepełnoletnie 

 

Dane rodzica/opiekuna prawnego:  



   
 

   

 

Imię/imiona i nazwisko ……………………………………….  

Nr tel. ………………………………….  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Młodzieżowego Festiwalu Filmowego „Moja 

przestrzeń” moich danych osobowych oraz danych osobowych mojej córki/mojego syna*: 

 

………………………..…………………..………… 
(imię/imiona i nazwisko) 

 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 w 

sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego 

przepływy tych danych (RODO). 

  

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych oraz danych osobowych i wizerunku 

mojej córki/mojego dziecka w publikacjach i witrynach internetowych organizatorów Młodzieżowego 

Festiwalu Filmowego „Moja przestrzeń”. 

  

Mam świadomość dobrowolności podania wszystkich danych osobowych. 

  

Oświadczam również, że zostałem/zostałam* poinformowany/poinformowana*, iż mam prawo do 

wglądu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych mojej córki/mojego syna i ich 

poprawiania. Ponadto mam prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania moich 

danych osobowych oraz danych osobowych mojej córki/mojego syna organizatorów Młodzieżowego 

Festiwalu Filmowego „Moja przestrzeń”, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych 

osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy ww. ustawy oraz RODO.  

 

 

 

 

….……………………… …….….……………………… 

miejscowość i data czytelny podpis opiekuna prawnego  

 

 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  



   
 

   

 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Olsztynku (ul. Chopina 29, 

11-015 Olsztynek, telefon kontaktowy: 89 51922 01). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod 

adresem e-mail: mdk@olsztynek.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do 

usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o 

czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

Administratorem Twoich danych jest Miejski Dom Kultury w Olsztynku z siedzibą przy ulicy 

Chopina 29 w Olsztynku. Nasz e-mail to mdk@olsztynek.pla numer telefonu 89 519 22 01. 
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