
REGULAMIN

konkursu filmowego w ramach

16. Ogólnopolskiego Przegl du Filmów Amatorskichą
„OGIE  W G OWIE” 2020Ń Ł

1. 16. Ogólnopolski Przegl d  Filmów Amatorskich „Ogie  w g owie” ą ń ł odbędzie się 
w dniach 19 - 20 czerwca 2020 roku. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu dla 
nieprofesjonalnych twórców filmowych, który odbędzie się 20 czerwca br. w Ogrodzie Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Zgierzu.

2. Udzia u w konkursie nie mog  bra  studenci i absolwenci szkó  artystycznych.ł ą ć ł

3. Czas filmu konkursowego nie może przekroczyć 20 min.

4. Film należy przysłać za pośrednictwem internetu na adres e - mail ogienwglowie@gmail.com.
Do nagrania należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (dokument zeskanowany lub 
sfotografowany).

5. Uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 filmy.

6. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja 2020 roku.

7. Specjalna komisja kwalifikuje nadesłane filmy do konkursu głównego. Lista zakwalifikowanych
filmów będzie dostępna na stronie www.mokzgierz.pl oraz na stronie Facebook „Ognia w
głowie” www.facebook.pl/ogienwglowie.

8. Prezentacja konkursowa będzie miała charakter otwarty dla publiczności.

9. Prezentacje oceniane będą przez jury, które przyzna nagrody, w tym Grand Prix przeglądu.

10. Przyznana będzie również nagroda publiczności.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji nadesłanych filmów w trakcie
przeglądu (a także podczas pokazów promujących festiwal) bez konieczności wypłacania
honorariów dla autorów.

12. Koszt pobytu pokrywa uczestnik.

UWAGA! Jeśli w wyniku panującej pandemii koronawirusa utrzymane będą obostrzenia dot. 
otwartej dla uczestników działalności instytucji kultury, przegląd zostanie przeprowadzony w 
Internecie za pośrednictwem profilu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu na Facebooku 
(https://www.facebook.com/miejskiosrodekkultury/). 
W takim przypadku, po uzgodnieniu formy emisji z autorką / autorem zgłoszonego filmu, będziemy 
udostępniać widzom konkursowe filmy w ramach streamingu  na Facebooku lub udostępniać link 
do filmu zamieszczonego na wybranej przez autora platformie, np. YouTube lub Vimeo. 

https://www.facebook.com/miejskiosrodekkultury/


Przegląd w takiej formie nie odbędzie się jednego dnia, a zostanie rozłożony na kilka dni, podczas 
których będziemy prezentować po kilka produkcji. Filmy będą poddane ocenie publiczności (głosy 
widzów) oraz jury. 
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