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Regulamin konkursu  filmowego dla  rodzin „LEM – Leniwe Elementy Materii” 

"LEM - Leniwe Elementy Materii" to konkurs filmowy adresowany do rodzin i realizowany dla 
rozwoju i popularyzacji artystycznej twórczości mieszkańców Dzielnicy Ursynów. 

                                           §1 Cele konkursu 

 Celami konkursu są: 

1. popularyzacja twórczości  Stanisława Lema z okazji 100. rocznicy urodzin 

2. wzmocnienie czytelnictwa zwłaszcza literatury polskiej, 

3. budowanie  więzi emocjonalnej w rodzinach, 

4. wzmacnianie wiedzy o polskiej literaturze  science fiction, 

5. integracja międzypokoleniowa, 

6. kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami ROKU 

Stanisława Lema. 

                                    §2 Organizator konkursu 

1. organizatorem konkursu jest Fundacja ART, 

2. adres organizatora: 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 7/119 

3. osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Maria Reif 

fundacjaart.reif@gmail.com 

4. współorganizatorem jest Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna 

Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, adres współorganizatora: 

ul. Braci Wagów 1, 02-791 Warszawa 

§3 Założenia organizacyjne 

1. w konkursie mogą wziąć udział  rodziny z dziećmi do 14. roku życia  - 

mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, 

2. nagrody rzeczowe otrzymają najciekawsze prace wyłonione przez jury, 

3. filmy zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy 

Ursynów, Biblioteki Publicznej oraz Fundacji ART., 

4. udział w konkursie jest bezpłatny, 

5. prace nadesłane na konkurs  muszą być pracami własnymi / prawa 

autorskie/,  niepublikowanymi  w żadnych mediach wcześniej oraz nie 

przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest 

jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o powyższych faktach, 

6. uczestnicząca rodzina może zgłosić do konkursu jedną pracę. 
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6. nośniki , na których filmy będą dostarczone  będą zwracane autorom w 

Czytelni Naukowej XIV przy ul. Lachmana 5 

7. prace mogą być wykonywane przy pomocy różnych urządzeń i dostarczone 

na pendrivach  formacie MP 4 do Czytelni Naukowej XIV przy ul. Lachmana 5 

8. tematyka prac powinna być związana z tematem konkursu, to jest z 100. 

rocznicą urodzin Stanisława Lema, 

9. prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać  rodzice/ 

opiekunowie prawni, 

10. prace  z dopiskiem Konkurs filmowy „LEM – Leniwe Elementy Materii” 

należy dostarczyć  w zaklejonej kopercie  do Czytelni Naukowej XIV przy ul. 

Lachmana 5 

a. pracę powinny być opisane wg następującego wzoru:  

imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, tytuł  filmu, adres, imię i nazwisko 

rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich i 

nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych).  

b. klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym 

podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego; 

c. oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym 

podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego; 

11. zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym 

przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów do celów 

promocyjnych / zawieszenia na stronach Urzędu Dzielnicy, Biblioteki, 

Fundacji/, 

12. prace nie spełniające powyższych zasad  nie wezmą udziału w konkursie. 

13. regulamin konkursu  wraz z załącznikami będzie dostępny na stronie 

internetowej www.fundacjaartfreeart.pl  oraz na stronie www.ursynoteka.pl  

14. sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 
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                                  §4 Ocena prac konkursowych 

1. ogłoszenie konkursu nastąpi do 30 września 2021 r. 

2. prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2021 r. 

osobiście w  Czytelni Naukowej XIV przy ul. Lachmana 5, 02-786 Warszawa, 

w godzinach pracy Czytelni. 

2. film nie dłuższy niż 2,5 minuty na pendrivie z wypełnionymi załącznikami do 

regulaminu / zgody/  może być także przesłany pocztą na wskazany wyżej adres  

3. filmy dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub 

wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane, 

4. o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana 

przez organizatora i współorganizatora. 

 Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 

- zgodność pracy z tematem konkursu, 

- jakość wykonania, 

- oryginalność i pomysłowość scenariusza, 

- walory artystyczne. 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na 

stronach internetowych: Urzędu Dzielnicy Ursynów, Biblioteki Publicznej  

Dzielnicy Ursynów, Fundacji ART. oraz na facebookach tych podmiotów. 

6. Decyzje komisji konkursowej  powołanej w składzie pięcioosobowym są 

ostateczne i nieodwołalne. 

 

                                    §5 Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 20 grudnia 2021 r. 

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie 

internetowej organizatora i współorganizatora konkursu. 

3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i 

mailowo o wynikach konkursu. 

4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na stronach 

internetowych opisanych wyżej. 
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                                           §6 Nagrody główne 

1. Organizator konkursu przyzna trzy nagrody główne oraz dwa wyróżnienia. 

2. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w 

przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu. 

3. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty pokaz prac  termin i 

miejsce zostanie podane wraz z wynikami konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia 

nagród. 

                                      §7 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym 

zasady i warunki prowadzenia konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, 

uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy 

organizatora. 

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie 

uczestnik konkursu.  

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian 

w regulaminie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu. 

6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną 

rozstrzygnięte polubownie. 

 

Organizator konkursu 

Fundacja ART 


