Regulamin konkursu
Otwarte nominacje na „ludzi z pasją” z Dynowa, którzy staną się bohaterami reportaży filmowych
I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie (dalej: organizator).
2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi pomiotami, które zamierzają
wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu konkursu.
II. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie osób z Dynowa, których zainteresowania/ pasje, działalność
społeczną/artystyczna/edukacyjną/sportową/ inną można popularyzować i przez to zachęcać inne osoby do
rozwijania własnych, twórczych inicjatyw. Chcemy również przez to działanie upowszechniać wizerunek
osób, którzy żyją ciekawie w małym miasteczku. W związku z tym planujemy szeroką promocją filmów
podczas letnich wydarzeń kulturalnych realizowanych przez MOK w Dynowie oraz w mediach
ogólnopolskich i regionalnych.
III.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty. Może w nim wziąć udział każdy niezależnie od wieku.
A. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która wypełni formularz i nominuje osobę z Dynowa na
bohatera reportażu filmowego. Każdy uczestnik może nominować maksymalnie 2 osoby
wypełniając dla każdej z nich oddzielny formularz. Uczestnik konkursu podaje do siebie
kontakt (telefoniczny, e-mail). W przypadku braku danych kontaktowych do Uczestnika
zostanie on zdyskwalifikowany z udziału w dalszej części konkursu.
B. Bohaterem filmu może być wyłącznie osoba z Dynowa, którą nominuje Uczestnik konkursu
wypełniając formularz. Bohater filmu to osoba wyróżniająca się pasją oraz wartościami, które
można uznać za godne naśladowania. Ponadto jest to osoba, której sposób życia i działania
można upowszechniać i popularyzować.
2.

Pierwszy etap konkursu
A. W pierwszym etapie Uczestnik konkursu wypełnia formularz zawierający trzy pytania:
- imię i nazwisko bohatera filmu
- uzasadnienie nominacji/krótkie przedstawienie bohatera filmu
- kontakt, (telefoniczny i e-mail) uczestnika konkursu
- informacje uzyskane w formularzu posłużą do „budowania profilu” bohatera filmu w drugiej
części konkursu. Prosimy zatem o wiarygodne dane oraz ciekawe opisy.
- formularz można wypełnić na stronie www.idynow.pl lub w biurze Miejskiego Ośrodka
Kultury przy ul. Ks. Ożoga 10 w Dynowie
B. Termin nadsyłania formularzy: do 15 marca 2014 r. włącznie

C. Nagroda dla Uczestnika konkursu: spośród osób, które wypełnią formularz i tym samym
nominują osobę z Dynowa do reportażu filmowego zostanie wylosowana nagroda w postaci
TABLETA

3. Drugi etap konkursu
A. W terminie 16 – 19 marca 2014 r. Organizator konkursu uzyska zgody od bohaterów filmów
na udział w drugiej części konkursu oraz potwierdzi/zweryfikuje informacje zawarte w
formularzach
B. Otwarte głosowanie na bohaterów filmów, którzy potwierdzili chęć udziału w konkursie
będzie trwało od 20 marca do 1 kwietnia 2014 r./ włącznie
Dwa sposoby głosowania:
C. Na stronie www.idynow.pl	
   zostaną utworzone profile bohaterów filmów nominowanych do
reportażu, na których będzie można zagłosować w prosty i szybki sposób, po kliknięciu w
interesujący nas profil. Każdy uczestnik głosowania będzie mógł uczynić to tylko jeden raz.
D. w formie papierowej w biurze MOK przy ul. Ks. Ożoga 10 na specjalnie do tego
przygotowanej karcie do głosowania, po jej wypełnieniu karta zostanie zabezpieczona w
kopercie i otwarta przez Organizatorów w dniu 1 kwietnia 2014 r.
E. Mieszkańcy Dynowa o głosowaniu dowiedzą się również ze specjalnie do tego celu
przygotowanych plakatów, ulotek, mediów lokalnych i regionalnych
F. Po zamknięciu głosowania w dniu 1 kwietnia 2014 r. zostaną upubliczniona jego wyniki.
3 osoby z najwyższa liczbą zebranych głosów (miejsca 1-3) zostaną rekomendowane do miana
„Człowieka z pasją”, o których zostaną zrealizowane reportaże filmowe.
G. Wszystkie osoby nominowane do drugiej części konkursu – bohaterowie filmów otrzymają
upominki i dyplomy udziału w przedsięwzięciu
IV.

Postanowienia końcowe regulaminu
1. W terminie: 2 kwietnia - 30 maja 2014 zostaną zrealizowane 3 reportaże filmowe oraz
zamieszczone na stronie: www.idynow.pl
2. Organizator deklaruje, że w przypadku zgromadzenia środków finansowych od sponsorów
zrealizuje kolejne reportaże filmowe z udziałem pozostałych bohaterów filmów, którzy
zostaną nominowani w niniejszym konkursie
3. Głównym źródłem informacji o konkursie jest strona: www.idynow.pl która powstała w
efekcie inicjatywy „Dynowianie – ich pasje i otoczenie” w ramach programu Dom
Kultury + inicjatywy lokalne 2013, koordynacja: Bartłomiej Kędzierski
Kontakt do Organizatorów:
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Ul. Ks. Ożoga 10
36-065 Dynów
Tel: 166521806
e-mail: mok@dynow.pl

www.mok.dynow.pl
Dyrektor Aneta Pepaś
Kontakt: 724-999-888
Grażyna Malawska
Kontakt: 606835762
Obsługa techniczna strony www.idynow.pl :
Bartłomiej Kędzierski
Kontakt:
bartlomiej.kedzierski@yahoo.pl

