
Regulamin konkursu filmowego „Aktywnie w Nowym Dworze!” 

I CEL KONKURSU 

1. Celem konkursu jest propagowanie aktywnej turystyki w Nowym Dworze 

Mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem Twierdzy Modlin.  

II ORGANIZATOR KONKURSU 

2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Miasto Nowy Dwór 

Mazowiecki. 

3. Partnerem konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek. 

III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za 

zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Wzór zgody do pobrania na 

stronie www.nowydwormaz.pl. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym 

Dworze Mazowieckim oraz ich najbliższa rodzina (małżonkowie, dzieci, rodzice). 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

IV ZASADY KONKURSU 

7. Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać film trwający do 3 minut o aktywnej 

turystyce w Nowym Dworze Mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem 

Twierdzy Modlin, a następnie przesłać go mailem na 

adres konkurs@nowydwormaz.pl bądź dostarczyć przesyłką pocztową lub 

osobiście na płycie DVD lub CD na adres: Urząd Miejski (Wydział Promocji i 

Komunikacji Społecznej, pokój 408), ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace i dokumenty 

nie podlegają zwrotowi. 

8. Organizator może nie dopuścić do konkursu filmów w przypadku: złej jakości 

nagrania, treści niezgodnej z tematyką konkursu oraz treści naruszającej dobre 

obyczaje. 

9. Do filmu należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Wzór karty do pobrania na 

stronie www.nowydwormaz.pl. 

10. Jeden uczestnik może zgłosić dowolną ilość filmów. 

11. Autor zgadza się na przeniesienie praw autorskich na rzecz Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki oraz oświadcza, że dysponuje i wyraża zgodę na wykorzystanie 

wizerunku osób występujących w filmie.  



12. Jeśli w filmie będą wykorzystywane dzieła osób trzecich (np. muzyka), autor musi 

dołączyć zobowiązanie o posiadaniu praw autorskich do wykorzystania dzieła lub 

dołączyć właściwą zgodę lub licencję (lub ew. oświadczenie, że autor oświadcza, iż 

dysponuje pełnią praw autorskich do przesłanego na konkurs dzieła). 

13. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania i publikacji filmów 

w celach informacyjno-promocyjnych. 

15. Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

ewentualne urazy i szkody powstałe w wyniku realizacji filmu. 

16. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 grudnia 2013 r. W przypadku 

przesyłek listownych decyduje data stempla pocztowego. 

V OCENA I NAGRODY 

17. Prace oceniane będą przez jury w składzie określonym przez Organizatora. 

18. Konkurs oraz jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

www.nowydwormaz.pl , www.3rzeki.pl, miesięczniku „Fakty Nowodworskie” oraz 

innych mediach. 

19. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody rzeczowe, odpowiednio za pierwsze, 

drugie i trzecie miejsce o łącznej wartości trzy tysiące złotych brutto.  

20. Sposób przekazania nagród zostanie ustalony indywidualnie z laureatami.  

 


