
REGULAMIN KONKURSU NA FILM PROMOCYJNY REGIONALNEGO OŚRODKA DEBATY 

MIĘDZYNARODOWEJ W TORUNIU 

 

 

§ 1  
   Termin  

 

1. Konkurs na stworzenie filmu promocyjnego Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej 

w Toruniu został ogłoszony dnia 22 grudnia 2017 roku. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 28 lutego 2018 roku. 

3. Jury wyłoni finalistów konkursu do dnia 25 marca 2018 roku, zaś oficjalne ogłoszenie wyników 

i wręczenie nagród będzie miało miejsce dnia 28 marca 2018 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka 

Debaty Międzynarodowej w Toruniu przy ul. Św. Józefa 23/35.  

 

 

§ 2  
                                             Organizator konkursu 
  

1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu mieszczący 

się przy ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń 

 

 

§ 3  
                                                   Cele konkursu 
 

1. Celem konkursu jest stworzenie materiału filmowego promującego dobre praktyki podejmowane 

przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, zgodnych z priorytetami polskiej 

polityki zagranicznej wyznaczanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.  

 

§ 4  
                                             Zadanie konkursowe 
 

1. Zadaniem uczestników jest zrealizowanie krótkiego filmu dotyczącego funkcjonowania Regionalnego 

Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, misji jaką pełni w regionie i spraw jakimi się zajmuje 

w ramach swojej działalności. 

 

 

 

 



§ 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 licealnej i studentów województwa kujawsko-

pomorskiego. 

3. Jedyną dopuszczalną formą jest krótki film prezentujący działalność Regionalnego Ośrodka 

Debaty Międzynarodowej w Toruniu. 

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 5 minut. 

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 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w celach 

promocyjnych.  

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

12. Filmy zakwalifikowane oceni Jury w składzie: 

1. dr Jan Wiśniewski – koordynator RODM Toruń 

2. dr Grzegorz Osiński – konsultant RODM Toruń 

3. dr Krystian Chołaszczyński – konsultant RODM 

4. mgr Agnieszka Szwajkowska-Ludwig – konsultant RODM 

 

 

 

 



 

§ 6  
                                       INFORMACJE TECHNICZNE 

 

1. Filmy konkursowe należy dostarczyć na nośniku CD/DVD do siedziby Regionalnego Ośrodka Debaty 

Międzynarodowej w Toruniu (ul. Św. Józefa 23/35 87-100 Toruń, pok. 112). Kartę zgłoszeniową oraz 

film na nośniku CD/DVD można również przesłać pocztą na wskazany wyżej adres z dopiskiem 

„Konkurs na film promocyjny RODM”. W tym przypadku decyduje data stempla pocztowego. 

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

 

§ 7  
                                                      NAGRODY 
 

1. Jury laureatom konkursu przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. Konsolę XBOX 360 Slim E, 

projektor multimedialny oraz inne atrakcyjne nagrody rzeczowe).  

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

oraz przydatność materiału w celach promocyjnych Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.  

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

nieprzyznania nagrody. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.  

 

§ 8  
                                                  UWAGI OGÓLNE 
 

1. Uczestnik wyraża zgodę na promowanie filmu jego autorstwa poprzez umieszczenie go na stronie 

internetowej Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, oraz innymi kanałami 

komunikacji wykorzystywanymi przez Organizatora w celach promujących działalność. 

2. Za całość spraw związanych z organizacją i przebiegiem konkursu odpowiada Regionalny Ośrodek 

Debaty Międzynarodowej w Toruniu. 

3. Wszelkie informacje można uzyskać drogą mailową: rodm@rodm-torun.pl; pod numerem telefonu: 

56 610 71 34; lub osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu 

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

112).  

mailto:rodm@rodm-torun.pl

