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ROZDZIAŁ I 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

§ 1 

Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest większa promocja potencjału kulturowo-przyrodniczego Karpat.                         

2. Za pośrednictwem organizatora konkursu zebrane materiały filmowe upowszechniane 

będą podczas różnego rodzaju organizowanych eventów.  

 

§ 2 

Przedmiot i zakres Konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych filmów promujących walory 

przyrodnicze i kulturowe Karpat, przedstawienie rosnącego ich potencjału, w oparciu 

o który budowana jest Marka Karpacka "Carpathia". 

2. Zgłoszenia do konkursu będą oceniane według następujących kryteriów: 

2.1 wstępnym: formalnym (zostaną sprawdzone pod względem zgodności z tematyką). 

2.2 finalnym według dwóch kategorii: 

a.  promocyjne (do 10 minut) 

b. amatorskie (dowolny metraż)  

 

§ 3 

Organizator Konkursu 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – Instytucja 

realizująca projekt pn. „Alpejsko Karpacki Most współpracy” 

 

§ 4 

Kapituła Konkursu 

1. Kapitułę konkursu, w tym Przewodniczącego Kapituły, powołuje Dyrektor 

Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. 

2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora (w tym 

Koordynator Projektu), oraz przedstawiciele instytucji  i środowisk, działających na 

rzecz rozwoju Karpat.  
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3. Kapituła Konkursu nadzoruje realizację założeń Konkursu i decyduje o jego 

rozstrzygnięciu. 

4. Przewodniczący Kapituły kieruje, organizuje oraz koordynuje prace Kapituły. 

5. Decyzje Kapituły podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów. W przypadku uzyskania równej ilości głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Kapituły.  

6. Wykładni przepisów Regulaminu dokonuje Przewodniczący Kapituły po zasięgnięciu 

opinii członków. 

7. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych 

na każdym etapie postępowania konkursowego. 

8. Decyzje Kapituły są ostateczne. 

9. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Przewodniczący Kapituły 

po zasięgnięciu opinii członków.  

10. Zakres prac Kapituły: 

a) ustalenie harmonogramu realizacji Konkursu, 

b) ocena nadesłanych filmów, 

c) rozstrzygnięcie Konkursu,  

d) wyłonienie laureata/ów, 

e) podejmowanie decyzji ws. rozdzielenia nagród, 

f) podejmowanie inicjatyw upowszechniających idee i rezultaty Konkursu. 

 

ROZDZIAŁ II  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

 

§ 5 

Przebieg Konkursu 

1. Procedura realizacji Konkursu obejmuje: 

a) powołanie kapituły konkursu, 

b) ogłoszenie konkursu, 

c) skompletowanie nadesłanych filmów 

d) ocenę  formalną nadesłanych filmów (zostaną sprawdzone pod względem 

zgodności z tematyką). 

e) wyłonienie laureata/ów, 
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f) upowszechnienie wyników konkursu podczas IV edycji Alpejsko Karpackiego 

Forum Współpracy w dniu 21 listopada 2015 r. 

g) przyznanie i wręczenie nagród. 

 

§ 6 

Przesyłanie materiałów filmowych 

1. W konkursie na najlepszy film promujący Karpaty: „Mystic Carpathia  - Przegląd 

Filmów Karpackich” może wziąć udział każda organizacja, osoba indywidualna - 

formuła otwarta. 

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie osobiście lub przesłanie 

pocztą filmu promującego Karpaty w wersji elektronicznej do Sekretariatu Konkursu 

(Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego, Rynek 16, 

35-064 Rzeszów) z dopiskiem „ Konkurs” w terminie określonym w „Harmonogramie 

konkursu”. 

3. Każda organizacja może dostarczyć nie więcej niż 3 filmy. 

4. Nadesłane materiały filmowe po zakończeniu konkursu mogą zostać wykorzystane 

przez organizatora w celu upowszechnienia i promowania potencjału Karpat. 

5. Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. 

6. Dodatkowe informacje na temat konkursu może uzyskać w Sekretariacie Konkursu – 

(Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego, Rynek 16, 

35-064 Rzeszów, Tel: 17 853-68-98, e-mail: mwedrychowicz@karpacki.pl) 

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych: 

www.karpacki.pl  

www.alp-carp.com 

www.forum-karpackie.pl 

www.visitcarpathia.com  

 

§ 7 

Ocena filmu 

1. Nadesłane materiały filmowe oceniane będą pod względem: 

a) wstępnym-formalnym (zgodności materiału z tematyką konkursu) 

b) finalnym według dwóch kategorii: 

- promocyjne (do 10 minut) 

- amatorskie (dowolny metraż)  

http://www.karpacki.pl/
http://www.alp-carp.com/
http://www.forum-karpackie.pl/
http://www.visitcarpathia.com/
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2. Ocena finalna według dwóch w/w kategorii  z uwzględnieniem  poniższego kryterium: 

a) odzwierciedlenie unikalności marki Carpathia  tj. ujęcie głównych  filarów Marki 

Karpackiej „Carpathia”:  

-autentyczność. 

-doznanie przestrzeni,  

-wielokulturowość  

-natura 

§ 8 

Ogłoszenie wyników 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie określonym w 

„Harmonogramie konkursu”(21.XI.2015 r. podczas IV edycji Alpejsko Karpackiego Forum 

Współpracy)  

 

§ 9 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Zwycięzcą Konkursu jest instytucja, której film zostanie uznany za najlepszy przez 

Kapitułę Konkursu.  

2. Zwycięzca Konkursu otrzymuje: 

a) Nagroda Główna  

b) Wyróżnienia dla każdej kategorii/filaru Marki Karpackiej „Carpathia”, 

c) Prawo posługiwania się znakiem (logiem „Carpathia”), pod warunkiem 

zamieszczenia klauzuli, iż konkurs był realizowany w ramach projektu „Alpejsko 

Karpacki Most Współpracy, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach 

szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 

Europejskiej. 

 

§ 10 

Wręczenie nagród 

1. Wręczenie nagrody nastąpi  w terminie  określonym w „Harmonogramie konkursu” 

(21.XI.2015 r. podczas IV edycji Alpejsko Karpackiego Forum Współpracy) 
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§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Alpejsko Karpacki Most 

Współpracy” dzięki wsparciu finansowemu ze strony Konfederacji Szwajcarskiej w 

ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 

Europejskiej.  

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

 

 

 


