
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO 
 

„Festiwal Zdrowych Filmów” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu filmowego „Festiwal Zdrowych Filmów” jest Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie 

2. Tematem przewodnim konkursu jest: Uzależnienie od alkoholu, tytoniu i innych 
środków psychoaktywnych- ze szczególnym uwzględnieniem nowych narkotyków 

3. Głównym partnerem konkursu jest Klub Sztuki Filmowej Mikro&Mikroffala  
ul. Lea 5, 30-046 Kraków; zwanym dalej- kino „Mikro” 

4. Partnerami konkursu są:  
- Fundacja Targ Pietruszkowy (Targ Pietruszkowy w Podgórzu i Bistro Gotujemy)  
- Suchy Pedro Bistro  
- Sklep internetowy stukapuka.com  

5. Patronem medialnym konkursu są: Radio Plus,  
portale internetowe: KARNET, Magiczny Kraków. 

 
§ 2 

Cel konkursu 
1. Celem konkursu jest: 

1) promocja zasad zdrowego stylu życia - wolnego od uzależnień, 
2) zwrócenie uwagi uczniów na problem nowych narkotyków (dawniej zwanych 

„dopalaczami”) 
3) kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych w obszarze walki z 

uzależnieniami, 
4) aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie działań prozdrowotnych ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień. 
 

§ 3 
Ramy czasowe 

1. Konkurs trwać będzie w dniach od 8 listopada do 1 grudnia 2017 r.  
Ogłoszenie wyników konkursu i gala rozdania nagród odbędą się 14 grudnia 
2017 r. 
 

2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: 
a) etap I: od 8 listopada do 1 grudnia 2017 r. – nadsyłanie prac  przez 
uczestników konkursu,  
b) etap II: od 2 grudnia do 11 grudnia 2017 r. – wyłonienie przez Komisję 
Konkursową 10 filmów nominowanych do nagród, które będą prezentowane na 
gali (etap ten kończy się galą rozdania nagród). 

 
§ 4 

Zasady uczestnictwa w konkursie 
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu 

Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego. 
2. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace wykonywane indywidualnie 

lub w grupie do 3 osób, nigdzie wcześniej niepublikowane. 
3. W filmie należy umieścić informacje o jego autorach/autorze (imię, nazwisko, 

nazwa szkoły jako napisy początkowe lub końcowe).  



4. Uczniowie, jako osoby niepełnoletnie, powinny uzyskać i przedstawić zgodę 
opiekuna prawnego na udział w konkursie (zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu). 
Wypełnioną zgodę należy przysłać drogą mailową (skan) na adres 
os@pssekrakow.pl. Zgodę można także przesłać drogą pocztową lub dostarczyć 
osobiście pod adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, 
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków. 
Powyższe zgody powinny wpłynąć do Organizatora do dnia 1 grudnia 2017 r.  

5. Do konkursu mogą być zgłoszone filmy krótkometrażowe - nie dłuższe niż 5 
minut. Rozmiar pliku video nie powinien przekraczać 2 GB. 

6. Film powinien być zapisany w formatach pliku .mp4 lub .avi, w rozdzielczości co 
najmniej 720p.  

7. Filmy należy przesłać do Organizatora w następujący sposób: 
a) film załączamy na darmowy transfer na stronie:  

https://www.wetransfer.com/  przyciskiem „Add files” 
b) w polu „Friend’s email” należy wpisać e-mail: os@pssekrakow.pl  
c) w polu „your email” należy wpisać swój adres e-mail, na ten adres 

przyjdzie potwierdzenie odbioru filmu, 
d) w polu „Message” należy wpisać imię i nazwisko autorów/ autora filmu oraz 

nazwę szkoły, 
e) filmy nie powinny zawierać materiałów audiowizualnych (muzyka, grafika, 

fragmenty filmów itp.) pozyskanych wbrew obowiązującym regulacjom 
prawa autorskiego lub których wykorzystanie byłoby naruszeniem ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 
§ 5 

Skład Komisji Konkursowej 
Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora, w skład 
którego wejdą przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Krakowie, przedstawiciele kina „Mikro” oraz inne zaproszone 
przez Organizatora osoby.  

§ 6 
Kryteria oceny 

1. Film będzie oceniany z uwzględnieniem następujących kryteriów: 
1) treści merytorycznych zawartych w filmie, 
2) pomysłowości i oryginalności,  
3) czytelności przekazu, 
4) wartości artystycznej filmu.  

2. Film powinien: 
1) przekonywać do życia bez uzależnień 
2)  dostarczać powodów, dla których warto żyć bez uzależnień, 
3) może dotykać problemu konkretnej używki (np. nowe narkotyki (dopalacze), 

alkohol, nikotyna, narkotyki lub inne) lub kilku używek. 
3. W przypadku nie spełnienia wymogów określonych w § 4  ust. 4, 5 i 6 

Regulaminu, nadesłany film nie będzie podlegał ocenie. 
 

§ 7 
Nagrody konkursowe 

1. Na każdym z etapów konkursu wyłania się następującą liczbę laureatów, 
odpowiednio: 
1) w I etapie – maksymalnie 10 nominowanych, zaproszonych na galę rozdania 
nagród, 
2) w II etapie – zostaną przyznane 3 nagrody 

mailto:os@pssekrakow.pl
https://www.wetransfer.com/
mailto:os@pssekrakow.pl


2. Rodzaje nagród przewidzianych w konkursie: 
a) I nagroda – bon na zakupy w sklepie sportowym o wartości 400 zł, 
b) II nagroda – bon na zakupy w sklepie sportowym o wartości 300 zł, 
c) III nagroda – bon na zakupy w sklepie sportowym o wartości 200 zł. 
 

3. Ogłoszenie wyników I etapu, informacja o nominacji filmów oraz zaproszenie na 
galę rozdania nagród zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie  www.pssekrakow.pl do dnia 11 
grudnia 2017r., a także przesłane do szkół gdzie uczęszczają autorzy filmów 
zakwalifikowanych do II etapu. 

4. Gala rozdania nagród odbędzie się 14 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali 
kinowej kina „Mikro”. 

§ 8 
Pozostałe ustalenia 

1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  
2. Przedstawiciele ustawowi uczestników konkursu upoważniają Organizatora 

konkursu do wykorzystania prac, które wpłyną do Organizatora, w działaniach 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej związanych z promocją zdrowia, w tym do 
umieszczenia filmów na stronie Internetowej oraz profilach zarządzanych przez 
Organizatora.  

3. W sytuacjach nie objętych niniejszy Regulaminem decyzje podejmuje 
Organizator konkursu. 

 
 
Załączniki: 
1.  Zgoda opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie - F/IT/PT/PZ/01/02/02  
 
 

 


