
 

ZAPRASZAMY CIĘ DO UDZIAŁU  

W KONKURSIE NA KRÓTKI FILM NA TEMAT:   

„Zostałem w domu. Jestem aktywny!” 

„Zostałam w domu. Jestem aktywna!”  

Jesteś uczestnikiem zajęć w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi? Rozwijasz swoje pasje  

i zainteresowania twórcze na co dzień? Tańczysz, śpiewasz, grasz na instrumencie, jesteś aktorem na 

scenie, uprawiasz judo, tenis stołowy, rysujesz, malujesz, rzeźbisz, projektujesz, fotografujesz, uczysz 

się języków obcych, programujesz? A może uczestniczysz w innych formach spędzania wolnego 

czasu?  

Teraz, gdy uczysz się zdalnie i większość czasu spędzasz w domu a wszystkie aktywności przeniosły 

się do świata wirtualnego, podziel się z innymi tym, jak udaje Ci się dalej rozwijać swoje pasje  

i aktywności, które realizujesz u nas. Nakręć krótki film (do 3 minut), zilustruj, opowiedz w nim o swojej 

aktywnej postawie.    

Cele konkursu: 

1. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia. 

2. Zaprezentowanie swoich oryginalnych pomysłów na aktywne spędzanie wolnych dni w domu. 

3. Przekazanie innym swoich pozytywnych emocji za pomocą filmu. 

Zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie może wziąć udział uczestnik zajęć Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi  

w dwóch kategoriach wiekowych: 

I - 12 - 15 lat  

II -16 - 18 lat     

2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać  jeden film na adres mailowy: lmtv@palacmlodziezy.lodz.pl   

w terminie do dnia 31 maja 2020 r. 

3. W mailu należy  podać imię, nazwisko, wiek, tytuł nagranego filmu oraz nazwę zajęć, w których 

uczestniczysz oraz w załączniku lub linku dodać film konkursowy.  

Parametry techniczne filmu: 

1. Full HD 1920x1080px, min. możliwa HD 1280x720px,  

2. Format: mp4 lub mov  

Kryteria oceny prac:  

1. Oryginalny tytuł filmu 

2. Pomysłowość 

3. Zgodność z tematem 

4. Samodzielność nagrania filmu  
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Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród: 

O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani droga mailową, nagrodzone prace konkursowe 

będą wyemitowane  na stronach:  www. palacmlodziezy.lodz.pl;  wirtualny.palacmlodziezy.lodz.pl  

oraz na telebimie ŁMTV w Pałacu Młodzieży.  

Wręczenie nagród odbędzie się na spotkaniu autorów prac i redakcji ŁMTV, o terminie spotkania uczestnicy będą 

poinformowani mailowo. 

Postanowienia końcowe:  

1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę;  

2. Pytania prosimy o kierować drogą mailową : lmtv@palacmlodziezy.lodz.pl 

3. Prawa autorskie:  

Jeżeli warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie pracy, która stanowi utwór w rozumieniu Ustawy  

o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, zgłosić można wyłącznie utwór, do którego przysługują Uczestnikowi 

wszystkie prawa autorskie. Zgłoszenie pracy konkursowej przez Uczestnika stanowi potwierdzenie,  

że posiada on wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej. 

 

Skorzystajcie z podpowiedzi zamieszczonej  na stronie prowadzonej przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, 

o tym jak zmontować własny film -  http://edukacjafilmowa.pl/dla-mlodego-kinomana/jak-zmontowac-wlasny-film 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administrator przetwarza dane osobowe uczestnika 

konkursu.. 

 

                                                                                                                                     Czekamy na Wasze filmy!  

                            Zespół Redakcyjny ŁMTV 
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