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ZARZĄDZENIE 16/2021 

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

„PROMYK” 

Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2021 ROKU 

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu z wiedzy filmowej w ramach 

 VI. Bystrzańskiego Festiwalu Filmowego „Promyk Kina” „Inny wymiar – Kino Sci-Fi” 

 

 

 

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu                            

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194) oraz §5 Statutu Gminnego 

Ośrodka Kultury „Promyk” będącego załącznikiem Uchwały Rady Gminy Wilkowice 

IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015. 

 

 

§ 1 

 

1. Wprowadza się Regulamin Konkursu z wiedzy filmowej będący załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Specjalistom ds. Administracji i Kultury 

Gminnego Ośrodka kultury „Promyk”. 

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury „Promyk”. 

 

§ 3 

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 16/2021 

Dyrektora GOK „Promyk” 

z dnia 15.09.2021 roku   

 

Regulamin  

Konkursu z wiedzy filmowej 

 

 1. Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” (zwany dalej Organizatorem) w dniu 17 września 2021 

roku organizuje w ramach VI. Bystrzańskiego Festiwalu Filmowego „Promyk Kina” „Inny 

wymiar – Kino Sci-Fi” konkurs z wiedzy filmowej. 

2. Konkurs ma za zadanie zaprezentowanie wiedzy filmowej uczestników Festiwalu 

Filmowego.  

3. Uczestnikami konkursu będą chętne osoby biorące udział w otwarciu Festiwalu 

Filmowego w dniu 17.09.2021 roku. 

4. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania dotyczące 

filmów. Konkurs składa się z 2 części. W I części zostanie wyświetlonych 15 slajdów z 

kadrami z filmów, a w II części zostanie wyświetlonych 15 slajdów z postaciami z filmów.  

5. Kto pierwszy zgłosi się i dobrze odpowie na zadane pytanie otrzyma 1 punkt. Po 

wyczerpaniu pytań punkty zostaną podliczone. 

6. Przewidziano nagrody za udział w grze. Miejsca przydzielone zostaną na podstawie ilości 

zdobytych punktów podczas gry. Podium: I, II i III miejsce przyznane zostaną dla kolejno 3 

osób, które zdobędą największą ilość punktów. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe.    

7. Fundatorem Nagród jest Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”. 

8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu pełnią Specjaliści ds. Administracji                          

i Kultury. 

9. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w każdym czasie, bez 

podania przyczyn, jednak zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez 

uczestników.  

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2021 r. 


