
 
 

 

 

REGULAMIN NABORU DO SELEKCJI KONKURSOWYCH 
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania, kwalifikowania i obrotu projektami w 
związku z organizacją konkursów w ramach projektu #Młodzi Dla Historii (#MDH), 
które odbędą się w terminie 20.06. – 31.07.2021 roku. 

2. Organizatorami #MDH są Stowarzyszenie Scena Kultury, które jest prawnym 
reprezentantem wszelkich praw Projektu oraz Miasto Gdynia. 

3. #MDH to projekt edukacyjno-kulturalny skierowany do młodzieży w wieku od 10 do 
19 lat. Celem #MDH jest upamiętnianie polskiej drogi do wolności, a także 
rozbudzenie w młodym pokoleniu chęci jej poznania. 

§ 2. Konkursy 
 

1. Konkurs Filmowy 
a) Do konkursu mogą być zgłaszane filmy: 

• dokumentalne oraz fabularne 
• produkcji krajowej oraz zagranicznej 
• których czas projekcji nie przekracza 20 minut 
• zrealizowane w latach 2017-2021 
• podejmujące tematykę najnowszej historii Polski 

b) Filmy obcojęzyczne muszą posiadać napisy w języku polskim. 
c) Filmy muszą być zapisane w formacie MP4. 

 
2. Konkurs Stylizacyjny 

a) Stylizacja rozumiana jest jako: ubiór, makijaż oraz fryzura. 
b) Prezentowane stylizacje powinny dotyczyć mody lat 1939 –1956. 
c) Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 stylizacje. 
d) Stylizację należy przesłać do Organizatora w formie zdjęcia. 

 
3. Konkurs Teatralny 

a) Do konkursu mogą być zgłaszane spektakle teatralne: 
• zrealizowane w latach 2017-2021 
• podejmujące tematykę najnowszej historii Polski 
• produkcji polskiej oraz zagranicznej 
• których czas trwania nie przekracza 30 minut 

b) Zarejesrtowane spektakle muszą być zapisane w formacie MP4 
 

 



 
 

 

 

§ 3. Termin oraz zasady zgłoszeń 
 

1. Termin zgłoszeń: do 31 lipca 2021 roku. 
2. Zgłoszenia: 

Aby zgłosić do nas swój projekt (film, stylizacje, spektakl teatralny) należy : 
• Wypełnić formularz zgłoszenia online dostępny na 

https://festiwalnnw.pl/konkursy-mdh/ 
• Przesłać publiczny lub prywatny link do projektu z hasłem lub bez, z 

nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym (np. WeTransfer, 
MyAirBridge itp.) W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być 
zmieniane lub przesłać projekt za pomocą załącznika. 

§ 4. Selekcja 
 

1. Wyniki selekcji: 
• O dopuszczeniu pracy do #MDH zgłaszający zostaną poinformowani pocztą 

elektroniczną. 
• Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro Organizatora: 

Stowarzyszenie Scena Kultury ul. Bieżanowska 2/14, 02-655 Warszawa, tel.: 
+48730224336 email: biuro@mlodzidlahistorii.pl 

 
 

§ 5. Wyniki konkursów 
 

1. Wyniki konkursów zostaną umieszone na stronie www.festiwalnnw.pl do dnia 
31.08.2021 roku. 

§ 6. Nagrody 
 

1. Statuetki: 
Statuetki zostaną wręczone laureatom I miejsca w każdej z trzech kategorii 
konkursowych #MDH 

• Anioł Wolności – nagroda główna w konkursie filmowym 
• Nagroda Stylizacyjna - nagroda za najlepszą stylizację modową 
• Nagroda Teatralna – nagroda za najlepszy spektakl teatralny 

2. Laureaci I miejsca zostaną zaproszeni na Festiwal Filmowy NNW, organizowany we 
wrześniu w Gdyni. Organizator pokryje koszty zakwaterowania (2 noce) i wyżywienia 
(śniadanie i obiad).Pozostałe koszty np. koszty transportu laureaci ponoszą we 
własnym zakresie. Bliższe informacje nt. Festiwalu Filmowego NNW dostępne są na 
stronie: www.festiwannw.pl. 
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• Zgłoszenie udziału w Festiwalu Filmowym NNW ( wraz z informacjami o 
terminie przyjazdu, ilości dni noclegowych i ilości dni żywieniowych) laureaci 
zobowiązani są zgłosić mailem na adres o.kolakowska@festiwalnnw.pl nie 
później niż do 03.09.2021 roku. Każdą zmianę w powyższym zakresie należy 
zgłosić Organizatorowi mailem w terminie do 12.09.2021 roku. 

• Jeśli laureatem została osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podczas 
Festiwalu Filmowego NNW powinna ona przebywać pod opieką Opiekuna. 
Organizator podczas Festiwalu nie zapewnia opieki i nie ponosi 
odpowiedzialności za nieletnich laureatów. 

• Koszty zakwaterowania i wyżywienia Opiekuna ponoszone są przez 
Organizatora. 

 
§ 7. Promocja 

 
1. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o zgłaszanym projekcie (filmie, 

stylizacji, spektaklu teatralnym) na stronie internetowej www.festiwalnnw.pl, na 
fanpage’u #MDH i Festiwalu NNW oraz w oficjalnych drukach i materiałach 
prasowych. 

2. Organizatorzy w celach promocyjnych mogą udostępnić mediom, stacjom 
telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym materiały przekazane 
Organizatorowi. 

§ 8. Prawa autorskie 
 

1. Prawa autorskie projektu (filmu, stylizacji, spektaklu teatralnego) zgłaszanego do 
#MDH nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr 
osobistych osób trzecich, tym samym zgłaszając projekt (film, stylizację, spektakl 
teatralny), twórca lub producent projektu (filmu, stylizacji, spektaklu teatralnego), 
oświadcza, że jest właścicielem lub jego reprezentantem i za zgodą właściciela praw 
autorskich potwierdza, że ewentualne wszelkie spory wynikłe z tego tytułu 
przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora #MDH. 

2. Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku 
zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej projektu (filmu, 
stylizacji, scenariusza teatralnego) zgłaszanego do udziału w #MDH. W takim 
przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z 
ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na 
zgłaszającego. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 
danych osoby trzeciej przez zgłaszających. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje 
odebraniem prawa do nagrody. 
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§ 10. Postanowienia końcowe 
 

1. Zakwalifikowane do #MDH projekty (filmy, stylizacje, spektakle teatralne) 
udostępniane są Organizatorowi bezpłatnie. 

2. O dopuszczeniu zgłoszonego projektu (filmu, stylizacji, spektaklu teatralnego) do 
udziału w #MDH decyduje Organizator. 

3. Organizatorzy nie zakładają możliwości odwołania się od decyzji Dyrektora #MDH. 
4. Projekty (filmy, stylizacje, spektakle teatralne) zgłaszane do selekcji poprzednich 

edycji #MDH nie będą brane pod uwagę. 
5. W przypadku projektów (filmu, stylizacji, spektaklu teatralnego) o 

wyjątkowych walorach artystycznych Organizator może odstąpić od wymogów 
regulaminowych. 

6. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 
7. Przesłanie zgłoszenia do udziału w #MDH jest równoznaczne z przyjęciem zasad 

niniejszego Regulaminu. 


