Regulamin
konkursu filmowego nawiązującego do kampanii „Nakręć się na kino”
§1 Cel, idea i przedmiot konkursu
1.Celem konkursu filmowego nawiązującego do kampanii „Nakręć się na kino”, zwanego
dalej „Konkursem” jest zgodna z celami tejże kampanii popularyzacja kin zrzeszonych w
Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych zwanej dalej „SKSiL” oraz promocja ich działalności,
zmierzającej do upowszechnienia kultury filmowej polegającej na wyświetlaniu i
promocji filmów polskich i europejskich
o wysokich walorach artystycznych i
edukacyjnych, w tym przeznaczonych dla młodych widzów oraz filmów zaliczonych do
tzw. klasyki kina światowego
2. Do udziału w Konkursie można zgłaszać filmy nawiązujące do celów i motywów
przewodnich kampanii „Nakręć się na kino” o tematyce wyrażającej czym jest dla autora
filmu jest kino zrzeszone w SKSiL, polecające i uzasadniające oglądanie filmów w takim
kinie , rekomendujące ulubione kino należące do SKSiL z identyfikacją tego kina poprzez
ekspozycję jego logotypu.
§ 2 Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Konkursu jest Filmoteka Narodowa zwana dalej „Organizatorem”
2.Udział w Konkursie jest bezpłatny, a Organizator nie ponosi ani nie zwraca uczestnikom
kosztów udziału w Konkursie
3.
Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na
stronie www.kinastudyjne.pl
4. Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne , pojedynczo lub w zespołach do 2 osób,
które zapoznały się z Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia.
5. Zgłoszenie Filmu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu
Konkursu .
6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) przez
Organizatora ,Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, na potrzeby Konkursu oraz publikacji jego
wyników.
§ 3 Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna
pełnoletnia lub która ukończyła 13 lat . Osoby w wieku poniżej 18 lat biorą udział w
Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, osoby biorące
udział w przygotowaniu Konkursu, oraz osoby im bliskie.

3. Uczestnik zobowiązany jest do
www.kinastudyjne.pl .

wypełnienia

formularza

zgłoszeniowego online na

4 Uczestnik niepełnoletni zobowiązany jest złożyć lub wysłać pocztą formularz
zgłoszeniowy wraz z oryginalnymi podpisami rodziców lub opiekunów prawnych pod
rygorem wykluczenia z konkursu na adres Filmoteka Narodowa SKSiL ul Puławska 61
Warszawa kod 00- 975, z dopiskiem „Konkurs filmowy”

§ 3 Miejsce i termin nadsyłania filmów
1.Uczestnicy mają możliwość zgłaszania filmu na Konkurs do dnia 31 marca 2016 r.
2. Każdy Uczestnik może przesyłać do Konkursu po jednym filmie odnoszącym się do celu
i idei Konkursu opisanym w §1 oraz może wskazać jedno kino należące do SKSiL
3.Film można przesłać po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawierającego dane
osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy (opcjonalnie).
Film powinien mieć tytuł
oraz
informację,
które kino rekomenduje
4.Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu.
§ 4 Zasady i warunki udziału w konkursie
1. Film nadesłany na Konkurs nie może trwać dłużej niż 1 minuta
2. Zgłaszając film do Konkursu Uczestnik oświadcza, że film:
- jest jego pracą autorską i nie był wcześniej publikowany,.
- jest oryginalny, a w przypadku włączenia do filmu utworów innych autorów ( w
szczególności muzyczne, graficzne itp.), należą one do domeny publicznej i\lub są objęte
licencją zezwalającą na ich wykorzystanie np.Creative Commons1.
3. Przesłany film może być przygotowany w dowolnej technice tworzenia, w dowolnym
formacie i rozdzielczości HD umożliwiającej publikację w You Tube.
4. Film musi zawierać ekspozycję logo kina należącego SKSIL
5. Film nie może zawierać treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, np.
wulgaryzmów, treści obraźliwych, ani naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności:
dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie filmów nie
spełniających warunków Konkursu lub o niskiej jakości technicznej.

1

http://creativecommons.pl

7. Filmy zgłoszone na konkurs publikowane będą na kanale You Tube SKSiL , a Filmy
nagrodzone publikowane będą na www.kinastudyjne.pl, w aplikacji Filmowa Mapa Polski
oraz wykorzystane materiałach promocyjnych SKSiL .
§ 3 Komisja konkursowa
1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz dla zapewnienia nadzoru nad prawidłowym
przebiegiem konkursu, Organizator powoła do 31 marca 2016 Komisję Konkursową, Skład
Komisji zostanie opublikowany na stronie www.kinastudyjne.pl
2.Zadaniem komisji jest ocena filmów zgłoszonych do Konkursu , wyłonienie laureatów
Konkursu, a także czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
3.Przedmiotem oceny komisji konkursowej będzie zawartość merytoryczna i artystyczna
Filmu, oryginalny sposób ujęcia tematu, walory informacyjne i edukacyjne filmu oraz
przekaz wypływający z Filmu
4.Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 4 Nagrody
1.Nagrodami w Konkursie są:
- Nagroda Główna, którą jest wyjazd na Letnią Akademię Filmowa w Zwierzyńcu
- Nagroda Internautów w plebiscycie internetowym, którą jest wyjazd na Ińskie Lato
Filmowe
- Wyróżnienia w konkursie - pula 100 zaproszeń specjalnych do kin SKSiL
2. Komisja Konkursowa dokona preselekcji filmów i zadecyduje o ich publikacji na portalu

You Tube do dnia 14 kwietnia 2016
3. Do 28 kwietnia trwać będzie plebiscyt internautów, którzy zdecydują o przyznaniu
Nagrody Internautów.
4. Nagrodę Internautów otrzyma autor filmu, który będzie miał najwięcej unikalnych
użytkowników oglądających go portalu You Tube
5. Do 28 kwietnia 2016 Komisja Konkursowa podliczy ilość unikalnych użytkowników dla
każdego filmu i na podstawie tych wyników wskaże laureata Nagrody Internautów
6.Komisja Konkursowa
dnia 29 kwietnia 2016

przyzna Nagrodę Główną filmowi nadesłanemu na Konkurs do

7. Ogłoszenie laureatów Konkursu, nastąpi w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia
Konkursu.
Nazwiska
zostaną
opublikowane
na
stronie kinastudyjne.pl
8. Każdy z laureatów zostanie poinformowany telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.

9. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub jej równowartość pieniężną.
§ 5 Prawa autorskie
1. Filmy nadesłane na Konkurs , w tym nagrodzone, stają się własnością Organizatora,
który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich w nieograniczonym zakresie.
2. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:
1) posiada pełnię praw autorskich do Filmu i przenosi je na Organizatora
w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechnienia,
2) przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. w tym w szczególności w zakresie, publicznego udostępniania,
utrwalania, zwielokrotnienia, w tym techniką cyfrową, wprowadzenia do
obrotu, wyświetlania, nadawania, udostępniania na stronach internetowych
Organizatora, SKSiL oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i
reklamowych,
bez
względu
na
sposób
ich
zwielokrotniania
i wprowadzania do obrotu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania filmów
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
4. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji filmów
konkursowych w celach promocyjnych i/lub reklamowych Organizatora i/lub SKSiL
w telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach informacyjnopromocyjnych SKSiL.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, bez podania
przyczyn, o czym poinformuje na stronie www.kinastudyjne.pl
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny
oraz prawo do nie przyznania nagrody głównej.
3. W sprawach konkursu kontakt z Organizatorem pod adresem konkurs@fn.org.pl

