
Przedmiotem konkursu są krótkie (max. 2- minutowe) filmy video wykonane telefonem 

komórkowym.

Zgłoszone do konkursu filmy video powinny być zgodne z tematem konkursu,             

 tj. powinny przedstawiać zagadnienie „Prawa człowieka w moim życiu”.

Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, w szczególności do 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, studentów szkół wyższych, ale także osób 

powyżej 26. roku życia.

Filmy video należy zamieścić w dedykowanym konkursowi wydarzeniu w portalu 

Facebook. Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1745957105719426/. 

W opisie należy zamieścić tytuł filmu oraz hashtag  #HumanRightsInMyLife. 

Dodatkowo na adres zybala@pomocprawna.org należ wysłać wypełniony formularz 

zgłoszeniowy, w tytule wiadomości należy wpisać "zgłoszenie na konkurs".

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.pomocprawna.org,                 

stanowi on także załącznik do niniejszego regulaminu. 

Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, 

z siedzibą w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 11/7, nr KRS: 0000113676. 

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Konkurs realizowany jest przez Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w ramach 

projektu „Human Rights in American Cinema” finansowanego ze środków Konsulatu 

Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

2. OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE

Celem konkursu jest promocja idei praw człowieka wśród młodych osób, a także 

zachęcenie ich do angażowania się w inicjatywy związane z ochroną praw człowieka. 

3. CELE KONKURSU

4. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
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Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody przekazane przez partnerów 

konkursu. 

5. NAGRODY

• termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 marca 2017 r. 

• ogłoszenie wyników nastąpi 30 marca 2017 r.  

6. HARMONOGRAM KONKURSU

Zgłoszone do konkursu filmy zostaną ocenione przez kapitułę konkursową 

składającą się z przedstawicieli organizatora konkursu.

7. KOMISJA OCENIAJĄCA PRACE KONKURSOWE

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w następujących miejscach: 

• strona internetowa www.pomocprawna.org 

• wydarzenie w portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/1745957105719426/ 

• pod adresem mailowym: zybala@pomocprawna.org 

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia trwania konkursu 

i zmian regulaminie. 

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie 

przesłanego materiału video i wykorzystywania go przez organizatora w komunikacji 

dotyczącej konkursu, wraz z prawem publikacji na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych.   

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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