
Regulamin  Jury Dziecięcego 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej – festiwalu wybranych polskich 

filmów fabularnych. 

 

1. Nabór do Jury Dziecięcego 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej zwanego dalej „Jury Dziecięce” 

prowadzony jest przez  Tarnowskie Centrum Kultury z siedzibą: Rynek 5, 33-100 Tarnów, zwane dalej 

„Organizator”. Tarnowskie Centrum Kultury jest organizatorem Tarnowskiej Nagrody Filmowej - 

festiwalu wybranych polskich filmów fabularnych, zwanego dalej „Festiwalem”.   

2. Celem powołania Jury Dziecięcego, jest wytypowanie przedstawicieli przedszkoli i szkół 

podstawowych (klas 1-3), na terenie miasta Tarnowa, których zadaniem jest wyłonienie najlepszego 

filmu spośród projekcji konkursowych przeglądu Filmy Młodego Widza i przyznanie jego producentowi 

nagrody. 

3. Do zadań Jury Dziecięcego, nad właściwym przebiegiem których pieczę sprawuje dwóch opiekunów 

wytypowanych przez Organizatora, należą: 

a. Obecność podczas wszystkich projekcji konkursowych oraz podczas Gali wręczenia 

nagród. 

b. Głosowanie po obejrzeniu każdego bloku projekcji konkursu Filmy Młodego Widza, w 

efekcie którego wybrany zostanie najlepszy film danego bloku. Spośród tytułów 

wybranych z każdego bloku, po jednym, wytypowanie najlepszego filmu konkursu Filmy 

Młodego Widza i tym samym przyznanie jego producentowi statuetki oraz nagrody 

pieniężnej w wysokości 5000 zł. 

c. Po zakończonym głosowaniu opiekunowie Jury Dziecięcego formułują werdykt i na jego 

dwóch egzemplarzach podpisują się obaj opiekunowie, a członkowie Jury Dziecięcego 

tworzą pamiątkowe obrazki z filmu, który zwyciężył. 

4. Zasady powołania Jury Dziecięcego, w którego skład wchodzi 12 osób (6 osób z przedszkoli i 6 osób 

ze szkół podstawowych, klasy 1-3), określa dalsza część niniejszego regulaminu. 

5. Nabór rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia o godz. 9.00 i trwa do momentu skompletowania Jury 

Dziecięcego, decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o naborze jest przekazana do Przedszkoli i 

Szkół Podstawowych drogą listowną. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

festiwalu www.tarnowskanagrodafilmowa.pl.  

6. Informacje o naborze są publikowane na stronie internetowej: www.tck.pl. 

7. Pytania dotyczące naboru można kierować na adres: marcin@tck.pl lub pod nr te. 14 6 888 888. 

8. Nabór jest skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, z klas 1-3 , na terenie 

miasta Tarnowa. 

9. Wzór karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) dostępny jest na stronie www.tck.pl, a powinna ona 

zawierać następujące dane:  

a. dane przedszkola/szkoły (nazwa, adres pocztowy, e-mail, numer telefonu); 

b. zgoda przedszkola/szkoły 

c. zgoda rodziców 

d. imię, nazwisko, wiek uczestnika; 

e. numer telefonu do rodziców/opiekunów 

f. zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 
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10. Zgłaszając się do Jury Dziecięcego, uczestnicy naboru wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby organizacji i promocji Festiwalu. 

11. Po zakończeniu naboru rodzice, bądź opiekunowie zgłoszonych osób do udziału w Jury Dziecięcym 

zostaną powiadomione o terminie i miejscu pierwszego spotkania, przez Organizatora. 

12. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie 

przysługuje odwołanie. 

13. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, która 

musi mieć formę pisemną. 

14. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.tck.pl . 
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