REGULAMIN KONKURSU „NAKRĘĆ TO!”
na krótki film nakręcony telefonem komórkowym

§ 1.
[OGŁOSZENIE KONKURSU „NAKRĘĆ TO”]
1. Fundacja Legalna Kultura przy okazji projektu Otwarte Drzwi Do Kultury (dalej
„Organizator”) ogłaszają konkurs pn. „NAKRĘĆ TO!” (zwany dalej „Konkursem”).
Przedmiotem Konkursu jest realizacja krótkiego filmu, inspirowanego motywem ze znanego
filmu, książki bądź muzyki.
2. Cel konkursu: ukazanie własnej kreatywności.
3. Konkurs ma charakter otwarty. Filmy zgłaszane do udziału w Konkursie mogą zgłaszać
osoby fizyczne lub prawne (zwane dalej „Uczestnikiem”). Osoby powinny być uczniami
gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych.
4. Każdy Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych.
5. Zgłoszenie Filmu do udziału w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu.
6. Prace można przysyłać do dnia 28 grudnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
§ 2.
[OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD]
1. Nagrody w Konkursie przyznane będą twórcom (reżyserom) najlepszych filmów, które
wyłoni jury spośród dzieł zgłoszonych do Konkursu.
2. Przyznane zostaną: Pierwsza, Druga i Trzecia Nagroda. Dopuszcza się przyznanie
dodatkowych nagród i wyróżnień oraz inny podział nagród w ramach przewidzianej puli.
3. Nagrody przyznawane są w oparciu o werdykt jury. Skład i zasady pracy jury są określone
w dalszej części regulaminu.
§ 3.
[JURY KONKURSU]
1. Zgłoszone do Konkursu filmy oceniać będzie jury wybrane przez członków Fundacji Legalna
Kultura.
2. Jury odpowiada za ocenę filmów zgodnie z § 4. niniejszego regulaminu.
§ 4.
[PRZEBIEG KONKURSU]
1. Film zgłoszony do Konkursu musi być zgodny z ideą Konkursu określoną w § 1. niniejszego
regulaminu. Film musi posiadać cechy filmu autorskiego.
2. Każdy zgłoszony Film powinien być przesłany w formie linku do pliku umieszczonego w
serwisie video (np. Youtube, Vimeo) lub w chmurze (np. Wetransfer).
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3. Uczestnik wyraża zgodę na promowanie Filmu poprzez umieszczenie logo, portfolio, jingla
lub innego utworu audiowizualnego promującego Film lub twórców Filmu w stacjach
telewizyjnych i radiowych oraz w sieci Internet.
4. Prawa autorskie Filmu zgłaszanego do udziału w Konkursie nie mogą być w żaden sposób
ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
5. Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku
zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego
do Konkursu. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej
wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie
na Uczestnika.
6. Wstępnej oceny formalnej nadesłanych Filmów dokona powołana przez Organizatorów
Komisja Preselekcyjna składająca się z członków Fundacji Legalna Kultura.
7. Długość filmu nie może przekraczać 5 minut.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń:
a) niespełniających wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie;
b) naruszających dobre obyczaje (w rozumieniu obowiązującego prawa);
c) naruszających prawo, w szczególności prawo autorskie i/lub prawo w zakresie ochrony
wizerunku;
d) których jakość wykonania powoduje, że są nieczytelne.
9. Filmy do Konkursu wraz z wymaganymi dokumentami można nadsyłać do dnia 28 grudnia
2017 roku na adres: konkurs@legalnakultura.pl
w temacie maila prosimy wpisać: Konkurs Filmowy NAKRĘĆ TO!
10. Jury Konkursu będzie podejmowało decyzje w drodze głosowania. W przypadku równej
liczby głosów zadecyduje głos Przewodniczącego.
11. Decyzje podejmowane przez jury Konkursu są autonomiczne i mają charakter ostateczny i
niepodważalny.
§ 5.
[NAGRODY W KONKURSIE]
1. Laureaci najlepszych filmów, zgodnie z decyzją jury Konkursu, otrzymają nagrody:
a) I nagroda: Wyjazd na Film Spring Open + Tablet LARK,,
b) II nagroda: Laptop 2 w 1 LENOVO,
c) III nagroda: Tablet LARK
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 29 stycznia 2018 roku.
3. Nagrody mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Fundacji Legalna Kultura w Warszawie,
w innym wypadku zostaną wysłane drogą pocztową.
4. Laureaci Nagród nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, jak również
Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru Nagrody i zastrzeżenia szczególnych
właściwości Nagrody. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną (jeśli
ma zastosowanie).
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§ 6.
[POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej,
najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników
Konkursu, na adres:
Fundacja Legalna Kultura
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121,
00-514 Warszawa
- z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs Filmowy NAKRĘĆ TO!”.
2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data
stempla pocztowego.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu,
jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez
Organizatorów.
5. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie
niniejszego Regulaminu.
6. Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję komisji reklamacyjnej na piśmie na adres
podany przez uczestnika w reklamacji.
8. Decyzja komisji reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza
prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania
sądowego.
§ 7.
[INNE POSTANOWIENIA]
1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w
niniejszym regulaminie oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
2. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz
przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą
przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997
r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych
przez ww. osoby będzie Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, ul. Wrocławska 93, 81-553
Gdynia. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach
przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze
umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie
związanym z organizacją Konkursu.
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3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane
przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub
żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia
wręczenie przyrzeczonych w Konkursie nagród.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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