Regulamin Konkursu na Jednominutowy Film 

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Konkurs ma zachęcić do stworzenia krótkich filmów inspirowanych wizytą na Wzgórzu Zamkowym i w Zamku Cieszyn.
2. Organizatorem Konkursu jest Zamek Cieszyn.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników „Industriady”, którzy odwiedzą Wzgórze Zamkowe między 1 a 7 lipca 2012. 
4. Do konkursu należy zgłaszać prace na temat:  
a. „Jelenie na Wzgórzu Zamkowym”, 
b. „Zamkowy slow dizajn” (Projekty tworzone w ramach Slow dizajnu nawiązują do ekologii i lokalnej twórczości).
3. Film powinien trwać nie dłużej niż 1 minuta.
4. Technika wykonania filmu i jego format są dowolne. 
5. Każdy uczestnik ma prawo wysłać maksymalnie dwie prace, po jednej w każdej kategorii.
6. Prace należy przesłać do 15 lipca 2012 na adres mailowy mnowak@zamekcieszyn.pl 
II. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Prace konkursowe oceni specjalnie do tego celu powołane Jury, które wyłoni Zwycięzcę w każdej z dwóch kategorii.  
2. Jury oceni filmy pod względem pomysłowości w ujęciu tematu.
3. W przypadku niewyłonienia przez Jury Konkursu zwycięzcy, organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac i przeniesienia finału Konkursu na późniejszy termin. 
4.  Autor zgłaszający film automatycznie wyraża zgodę na wykonanie kopii filmu, emitowanie swojego dzieła podczas pokazów filmowych w trakcie trwania Konkursu oraz w okresie pokonkursowym, odbywających się z inicjatywy Organizatora.
5. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i fragmentów filmów w materiałach reklamowych oraz prezentacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, Internet, publiczne pokazy specjalne) promujących Konkurs, filmy konkursowe i przedmiot treści filmu.
6. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone filmy wykonane na odpłatne zlecenie lub  do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim. 
III. ZGŁOSZENIA
1. Filmy należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2012 r. na adres mailowy: mnowak@zamekcieszyn.pl. W nazwie pliku należy podać: imię, nazwisko oraz nazwę kategorii, do której film nawiązuje. 
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.zamekcieszyn.pl lub w Informacji Turystycznej.  
IV.  OGŁOSZNEIE WYNIKÓW I NAGRODY
1. Nagrodą główną w konkursie jest torba Humia marki HO:LO. 
2. Organizator przewiduje przyznanie nagród dodatkowych.  
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni 16.07.2012r. Zwycięzcy zostaną przedstawieni w aktualnościach na stronie zamekcieszyn.pl. Powiadomienie o wygranej zostanie także przesłane na adres poczty elektronicznej, z którego to adresu został nadesłany plik z filmem.
V. UWAGI KOŃCOWE
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie: www.zamekcieszyn.pl/" www.zamekcieszyn.pl/ oraz w Informacji Turystycznej Zamku Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc.


