
 

 

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu filmowego  

„Jak Wam się udało?” 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie filmowym „Jak Wam się udało?”. Konkurs 

realizowany jest  w ramach projektu wsparcia więzi rodzinnych oraz promocji macierzyństwa 

„Po pierwsze Rodzina!”. Finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Organizatorem konkursu jest Fundacja WIEM I UMIEM. 

1. Cel konkursu. Celem konkursu jest promocja trwałego małżenstwa, zachęcenie młodych 

ludzi do założenia rodziny i podjęcia decyzji o odpowiedzialnym rodzicielstwie. Tworzenie 

prac konkursowych ma skłonić młodych uczestników do zainteresowania przykładem 

trwałości rodziny, który mogą dać seniorzy żyjący w ich najbliższym otoczeniu (dziadkowie, 

krewni, znajomi, sąsiedzi itp.)  

2. Uczestnicy konkursu. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.  

3. Prace konkursowe. Zadaniem uczestników jest przeprowadzenie wywiadu z wybranym 

małżeństwem (z własnymi dziadkami, członkami dalszej rodziny, znajomymi itp),  które ma za 

sobą co najmniej 35 letni staż i nadal trwa w szcześliwym związku. Wywiad ma zostać 

zarejestrowany za pomocą telefonu komórkowego i w postaci krótkiego filmiku (do 7 minut)  

w formacie .mp4 przedstawiony do konkursu. Uczestnicy otrzymują pomoc w postaci 

sugerowanych pytań, ale są również zachęcani do własnej twórczości. Pytania w wywiadzie 

są nakierowane na: 

 zbadanie źródeł sukcesu w związku,  

 zrozmienie jaką rolę odgrywają dzieci w zachowaniu trwałości małżeństwa,  

 uzyskanie konkretnych porad dla młodzieży odnośnie nawiązywania i pielęgnowania 

relacji.  

Filmik warto zmontować w taki sposób, by zawierał tylko odpowiedzi seniorów, bez 

zadawanych pytań prowadzącego wywiad (w montażu mozna wykorzystac najprosztsze 

aplikacje np. Windows Movie Maker, IMovie itp). Nie jest to jednak warunek konieczny.  

Wywiad może być przeprowadzony i zarejestrowany również online np. za pomocą 

dostępnych komunikatorów np. Skype, MS Teams, Zoom itp. 

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Organizatora prawa własności pracy konkursowej. 

4. Kryteria oceniania. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:  

a) spełnienie warunków formalnych (patrz punkt 5 regulaminu), 



 

 

b) kryteria techniczne (elementarne warunki techniczne – dobra słyszalność, oświetlone 

twarze itp),  

c) wartość społeczna (osobiste zaangażowanie autora, dojrzałość w przedstawieniu 

tematu), 

d) nakład pracy włożony w powstanie dzieła, 

e) Od decyzji powołanego przez organizatora jury konkursowego nie przysługuje 

odwołanie. 

5. Warunki formalne. W konkursie wezmą udział prace, które: 

a) wykonane zostały samodzielnie,  

b) złożone zostały w terminie (patrz punkt 6 regulaminu), 

c) złożone zostały w formie pliku .mp4  w jakości HD, 

d) do prac należy dołączyć 3 załączniki: 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO), 

 oświadczenie uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika  

podpisane samodzielnie przez pełnoletniego autora lub w przypadku osoby         

niepełnoletniej przez jej prawnego opiekuna, 

 zgoda na publikację wizerunku osób biorących udział w nagraniu  

podpisane samodzielnie przez bohaterów filmiku. 

Wzór załączników do pobrania ze strony https://wiemiumiem.pl/ oraz 

https://www.facebook.com/jakwamsieudalo/ 

6. Terminy i sposób dostarczenia prac. 

Plik z zarejestrowaną pracą konkursową oraz podpisane oświadczenia należy przesłać przez 

stronę: https://wetransfer.com/ na adres jakwamsieudalo@gmail.com  

Praca powinna być wysłana do 15 listopada 2020r.   

7. Nagrody. 

a) Każdy uczestnik, który nadeśle pracę w terminie i spełni pozostałe wymogi formalne, 

otrzyma na żądanie zaświadczenie uczestnictwa w konkursie, które będzie mógł 

dołączyć do dokumentacji swojego dorobku. Lista laureatów zostanie opublikowana 

na stronie www.wiemiumiem.pl  

b) Prace wyróżnionych i nagrodzonych uczestników zostaną opublikowane na 

platformie www.rodzinna.tv oraz na stronie Fundacji www.wiemiumiem.pl, a 

nagrodzone filmy zaprezentowane będą na Gali Laureatów podczas Konferencji 

„Dialog o polityce prorodzinnej” na Uniwersytecie Gdańskim. 

https://wiemiumiem.pl/
https://www.facebook.com/jakwamsieudalo/
http://www.rodzinna.tv/
http://www.wiemiumiem.pl/


 

 

c) Ponadto laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe – dron 

z kamerą, kamera sportowa, rejestrator dźwięku. Jury zastrzega sobie możliwość 

nieprzyznania któregoś z miejsc lub przyznania nagród ex aequo.  

d) Zwycięzca konkursu będzie miał prawo wyboru jednej z trzech nagród rzeczowych. 

Laureat drugiego miejsca wybierze jedną z pozostałych dwóch nagród. Zdobywca 

trzeciego miejsca otrzyma trzecią nagrodę rzeczową. 

 

 

PYTANIA POMOCNICZE DO WYWIADU 

 

1. Jak się poznaliście? 

2. Jak rozpoznaliście, że jesteście sobie przeznaczeni? 

3. Kto z Was pierwszy podaje rękę po kłótni i dlaczego? 

4. Co poradzilibyście młodym ludziom, chcącym zbudować szczęśliwą rodzinę? 

5. Co najbardziej lubicie robić razem? 

6. Opowiedzcie o Waszych wspólnych tradycjach. 

7. Podobno prawdziwa miłość zmienia się, ale nigdy nie kończy. Jak zmieniała się wasza więź na 

przestrzeni lat? 

8. Co to jest miłość? 

9. Jaka jest wasza recepta na udany związek? 

10. Wasz najpiękniejszy dzień od chwili ślubu do dzis. 

11. Jak przyjście na świat dzieci wplynęło na waszą relację? 

 

 

KONTAKT:  

Fundacja WIEM I UMIEM 

Biuro: 81-853 Sopot, Al. Niepodległości 709/2 

 www.wiemiumiem.pl 

mail: jakwamsieudalo@gmail.com 
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