
 

Regulamin Konkursu „Rodzinny Spektakl” 

Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie serdecznie zaprasza całe rodziny z Gminy Dopiewo 

do udziału w konkursie pt. „Rodzinny Spektakl” za okazji Narodowego Czytania utworu „Moralność Pani 

Dulskiej” G. Zapolskiej. 

Organizator Konkursu :                                                              

Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie 

Termin dostarczania prac : 3.09.2021 

Przedmiot Konkursu :                                                   

Przedmiotem konkursu jest nagranie krótkiego filmu (max 3 minuty) przedstawiającego wybrany fragment 

utworu „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej 

Cel Konkursu :                                                 

Wzięcie udziału w akcji „Narodowe Czytanie” pod patronatem Prezydenta RP propagującej znajomość literatury 

narodowej. Poznanie utworu Gabrieli Zapolskiej. Integracja rodzinna.  

Uczestnicy :                              

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest dla rodzin z terenu Gminy Dopiewo  

Zasady udziału w Konkursie :  

 Film nie może przekroczyć łącznego czasu 3 minut. 

 Każda rodzina może nagrać tylko 1 film 

  Film ma być inscenizacją wybranego fragmentu utworu tzn. Akt I, sceny 1-5 (nie trzeba odtwarzać  

wszystkich 5 scen), czytany lub recytowany, lub śpiewany, z podziałem na role. (dzieci, dorośli, 

dzieci+dorośli itp.) Pożądane jest wykorzystywanie rekwizytów, scenografii itp. 

 Film może składać się z nagranych fragmentów połączonych w całość, dozwolona jest pełna edycja 

audio-video 

 Przesłany film podlega ocenie przez powołane Jury. 

 Film w bardzo dobrej jakości oraz wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępną na stronie www.bibldop.pl, 

należy wysłać na maila: ck@bibldop.pl do dnia 03.09.2021r. lub przez serwis Wetransfer.com 

 Filmy oceni powołane Jury, które przyzna nagrody w postaci audiobooków i książek dla autorów 

najciekawszych prac  

 Wyniki zostaną ogłoszone dnia 04.09.2021 r. na stronie www.bibldop.pl oraz Facebooku.  

 Uczestnicy Konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych 

(RODO) przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz opublikowania 

wyników na stronie www i portalu Facebook.        

 Uczestnictwo w Konkursie „Narodowe Czytanie 2021” jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie i 

wykorzystanie wizerunku uczestników na podstawie Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 poprzez zamieszczanie 

zdjęć na stronach internetowych, tablicach informacyjnych oraz w prasie  w celach promocyjnych, 

zgodnie z regulaminem i działalnością  GBPiCK w Dopiewie 

mailto:ck@bibldop.pl
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