REGULAMIN
1. Konkurs na recenzję filmową CZECHOFILMY DLA DZIECI
organizowany jest przez Kino Świt, Miejski Dom Kultury oraz Miejską
Bibliotekę Publiczną w Czechowicach - Dziedzicach.
Patronat medialny:
czecho.pl
gazeta czechowicka
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób od 7 do 15 roku życia.

3. CELE KONKURSU:
-

propagowanie

twórczości

filmowej

o

wysokich

walorach

artystycznych i etycznych;
- pobudzenie aktywności kulturalnej widowni filmowej w dobie
pandemii Covid 19;
- promocja zainteresowań filmowych i literackich oraz kultury słowa
pisanego;
- zachęcenie Dzieci i Młodzieży do czynnego udziału w dyskusji na
temat sztuki filmowej.
3. W konkursie może wziąć udział każdy z określonej powyżej grupy
wiekowej, kto chciałby podzielić się swoimi przemyśleniami, opiniami
i refleksjami

po seansie

jednego

z

zasugerowanych

przez

Organizatorów Konkursu filmów, dostępnych w:

Dziale Audiowizualnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Czechowicach – Dziedzicach:

Była sobie Ziemia cz. 3 i 4
Wakacje z duchami
Papierowe miasta ( film dla 15 latków)
Wilk w owczej skórze
Bayala i ostatni smok
Szajbus i Pingwiny

Podróże Guliwera
Szaleństwa panny Ewy
Zegar Czarnoksiężnika
Sekretny świat kotów
Balerina.
Biały kieł
Piotruś królik
Jak zostać kotem
Oraz

Repertuarze Kina Świt w Czechowicach - Dziedzicach
PSY I KOTY 3: ŁAPA W ŁAPĘ, 21-26.05
KRUDOWIE 2: NOWA ERA, 28.05-10.06
TOM I JERRY,11-24.06
SKĄD SIĘ BIORĄ SNY, 25.06-1.07

4. PRZEBIEG KONKURSU:

✓ Uczestnik wybiera co najmniej jeden z powyżej podanych
filmów:
✓ Uczestnik pisze własną, autorską recenzję (500 - 6000 znaków
ze spacjami) na temat co najmniej jednego z wymienionych
filmów.

✓ Recenzja powinna być w całości dziełem Uczestnika. Teksty
kopiowane lub posiadające znamiona plagiatu będą podlegać
dyskwalifikacji. Recenzja może być pisana w formie wybranej
przez Uczestnika (studium, felieton, esej, reportaż). Praca
może

zostać

nieuzasadnionego

zdyskwalifikowana
użycia

języka

w

przypadku

wulgarnego

bądź

obraźliwego.
✓ Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość
recenzji.
✓ Uczestnik wysyła tekst oraz wypełnioną kartę zgłoszenia wraz
z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu oraz informacji o
ochronie

danych

czechofilmy@gmail.com

osobowych
do

dnia

30

na
czerwca

adres:
2021.

W przypadku przekroczenia ustalonego terminu zgłoszenia o
jego uwzględnieniu do Konkursu decydują Organizatorzy.
✓ Recenzje oceniać będzie niezależne Jury powołane przez
Organizatorów.
✓ Najciekawsze teksty zostaną nagrodzone dyplomami oraz
nagrodami rzeczowymi oraz

zaproszeniami do kina Świt.

Zostaną także opublikowane na stronach internetowych MDK
oraz MBP w Czechowicach - Dziedzicach oraz stronach
partnerów medialnych Konkursu.
✓ Odbiór nagród przyznanych w Konkursie nastąpić może
osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej.

5. Pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać drogą emailową na adres czechofilmy@gmail.com bądź telefonicznie (32 215 32
85 lub 691690816)

