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REGULAMIN KONKURSU NA RODZINNĄ  

KRONIKĘ CZASU PRL 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorami konkursu jest Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie – kino Multikino Złote 
Tarasy, ul. Złota 59 przy współpracy z Panem Jakubem Bułat prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą „Jakub Bułat – Czytelnia” oraz Fundacją Opoka z siedzibą w Warszawie. 

II. CEL KONKURSU 

1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania młodzieży sztuką filmową oraz najnowszą 
historią Polski w ramach promocji filmu „Popiełuszko”. 

2. Konkurs ma za zadanie rozwinąć poruszaną w ramach zajęć Akademii Filmowej Multikino 
kwestię tożsamości jednostkowej i zbiorowej pod reżimem totalitarnym.  

3. Konkurs ma za zadanie wzbogacić wrażliwość uczestników konkursu poprzez zróżnicowaną 
możliwość wykorzystania wszelkich form utrwalenia rodzinnych wspomnień, a tym samym 
pozwala uczestnikom na doskonalenie warsztatu literacko-dziennikarskiego.  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Termin składania prac konkursowych mija w dniu 31 maja 2009 roku (o dacie dopuszczenia 
pracy do konkursu decyduje dzień jej złożenia w kinie – Multikino Złote Tarasy). 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2009 r. na spotkaniu 
podsumowującym. 

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy spełniającej warunki konkursu w 

nieprzekraczalnym terminie określonym w pkt III.1 niniejszego regulaminu. 
3. Tematem pracy powinny być wspomnienia członka rodziny autora pracy dotyczące osobistych 

przeżyć w okresie PRL.  
4. Praca powinna być utrwalona w formie pisemnej, audio lub wideo. Wybór formy utrwalenia 

pozostaje do wyboru autora pracy. 
5. Praca w formie pisemnej nie może być krótsza niż 10 stron oraz nie powinna przekraczać 15 

stron formatu A4 czcionką Times New Roman 12 z odstępem 1,5 między wierszami i 
akapitami maks. 2,5 cm z każdej strony. Nagranie audio nie może być krótsze niż 10 min. i nie 
powinno przekraczać 15 min. Materiał wideo nie może być krótszy niż 7 min. i nie dłuższy niż 
10 min. 

6. Do pracy powinna być dołączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko 
autora, datę urodzenia, telefon kontaktowy, adres prywatny, imię i nazwisko osoby 
prowadzącej (nauczyciela), klasę i dokładny adres szkoły oraz stopień pokrewieństwa z 
osobą-bohaterem utrwalonych w pracy wspomnień. W przypadku osób niepełnoletnich – 
pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w konkursie. 

7. W przypadku dostarczenia pracy w formie pisemnej należy dodatkowo dołączyć jej wersję w 
formacie .doc lub .pdf. 

8. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.  
9. Nadesłanie prac jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi zgody na publikację prac w 

całości lub we fragmentach we wszystkich rodzajach środków masowego przekazu, na 
wszystkich znanych polach eksploatacji. 
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10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z 

konkursem opisanym w niniejszym regulaminie. Dane osobowe uczestników zostaną usunięte 
niezwłocznie po zakończeniu konkursu. 

11. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatorów oraz członkowie ich rodzin. 

V. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW 

1. Zwycięzców ogłosi oraz nagrody przyzna Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli 
organizatorów. 

2. Komisja Konkursowa oceni zgodność pracy z tematem, jej wartość merytoryczną, poprawność 
stylistyczno-językową oraz nowatorstwo. 

3. Oficjalna lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Multikino S.A. 
(www.multikino.pl) oraz dodatkowo zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 

4. Nagrody (publikacja pracy na stronach serwisu internetowego Fundacji Opoka, podwójne 
zaproszenia do kawiarni-księgarni Tarabuk w Warszawie, książki oraz pojedyncze 
zaproszenia do kina Multikino Złote Tarasy) zostaną przyznane autorom trzech zwycięskich 
prac. Następnych pięciu autorów prac otrzyma wyróżnienia. 

5. Fundatorem nagród są organizatorzy. 
6. Przyznawane w konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną jak 

i przekazaniu osobom trzecim. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług 
świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby. 

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
3. Organizatorzy mogą wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez 

uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień 
uczestników konkursu. 

5. Uczestnikowi, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo 
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia 
swoich danych osobowych ze zbioru. 

6. Uczestnikom przysługuje termin dwóch tygodni od zakończenia konkursu na zgłoszenie 
reklamacji do organizatorów konkursu pod adres: Multikino S.A. – Multikino Złote Tarasy, ul. 
Złota 59, 00-120 Warszawa. 

 
 


