REGULAMIN
KONKURS NA SCENARIUSZ FILMU KRÓTKOMETRAŻOWEGO

„FILM PISZEMY!”
CZAS TRWANIA KONKURSU: 15.02-30.03.2018

1. ORGANIZATOR
Miejski Dom Kultury w Redzie, Studio Filmowe Czarna Zebra
2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
Konkurs trwa od 15 lutego do 30 marca 2018,
do godziny 23:59:59
Zgłoszenie należy przesłać na e-mail: konkurs@czarnazebra.pl
Załączniki, które musi zawierać zgłoszenie:
1] scenariusz (pdf)
2] streszczenie (pdf)
3] formularz zgłoszeniowy (odręcznie podpisany / skan lub zdjęcie)
4] oświadczenie (odręcznie podpisany / skan lub zdjęcie)
3. CEL KONKURSU
Wyłonienie scenariusza filmu krótkometrażowego,
na podstawie którego zostanie stworzony film podczas
warsztatów „Film Kręcimy!” w Fabryce Kultury w Redzie.
4. UCZESTNICY
>> Konkurs skierowany jest do osób zawodowo lub amatorsko
tworzących scenariusze filmowe.
>> Uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden scenariusz.
>> Przesłanie zgłoszenia udziału (maila wraz z załącznikami)
w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego Regulaminu.

5. OCENA PRAC
>> Konkurs jest jednoetapowy
>> Scenariusz będzie oceniało trzyosobowe jury powołane
przez Organizatora.
>> Ocenie podlegać będą: kreatywność, potencjał filmowy
i zgodność z założeniami konkursu.
>> Nagrody: I miejsce - 500 PLN, II miejsce - 300 PLN,
III miejsce - 200 PLN. Jeden ze scenariuszy zostanie
zrealizowany w formie filmu podczas warsztatów „Film Kręcimy!
2018”.
>> Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia
konkursu lub nie przyznania jednej z nagród, a także
do przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn
od niego niezależnych oraz do zmiany Regulaminu bez podania
przyczyny.
6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
>> Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.mdk.reda.pl
na www.facebook.com/filmkrecimyreda
>> Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
>> Wręczenie nagród odbędzie się w Fabryce Kultury w Redzie
w terminie do 3 tygodni od ogłoszenia wyników konkursu.

7. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne dotyczące konkursu:
konkurs@czarnazebra.pl
8. DANE ADRESOWE ORGANIZATORA
Miejski Dom Kultury w Redzie
ul. Łąkowa 59A, 84-240 Reda
www.mdk.reda.pl
Studio Filmowe Czarna Zebra Sp. z o. o.
ul. Tenisowa 19, 84-240 Reda
www.czarnazebra.pl

9. WARUNKI UCZESTNICTWA
Zgłoszenie scenariusza do konkursu jest równoznaczne z:
1] Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2] Złożeniem oświadczenia o posiadaniu pełni praw autorskich
do przesłanego scenariusza.
3] Wyrażeniem zgody na nieodpłatne, nie ograniczone czasowo
i terytorialnie, publikowanie całości lub fragmentów
scenariusza w celach niekomercyjnych przez Organizatora oraz
w celach dydaktycznych i promocyjnych.
4] Autor zobowiązuje się do przeniesienia autorskiuch praw
majątkowych do scenariusza z możliwością wykorzystywania go
na polach eksploatacji obejmujących m.in. utrwalanie,
zwielokratnianie, wprowadzanie do obrotu, wyświetlanie,
odtwarzanie, emitowanie i reemitowanie zgodnie z regulacjami
zawartymi w Ustawie z dn. 4 lutego 1994 roku O prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
A także udostępniania w taki sposób aby każdy miał do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym bez względu
na sposób i technologie, w tym w internecie.
5] Wszystkie warunki dotyczące eksploatacji i
rozpowszechniania mogą być doprecyzowane w umowie.
6] Postanowienia Regulaminu są podstawą do przeprowadzenia
konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do
organizatorów i od komisji konkursowej.

ZAŁĄCZNIK NR 1 / FILM PISZEMY!
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU „FILM PISZEMY!”
IMIĘ I NAZWISKO:
ADRES ZAMIESZKANIA:
TELEFON:
E-MAIL:
DATA URODZENIA:

..............................
Miejscowość, data i podpis*

* W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie podpisują rodzice
lub opiekunowie prawni uczestnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 / FILM PISZEMY!
OŚWIADCZENIE „FILM PISZEMY!”
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych
osobowych (Dz.U. Z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) przez
Organizatora konkursu, dla celów związanych z
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu na scenariusz
filmu krótkometrażowego „Film Piszemy! 2018”.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu
konkursu „Film Piszemy! 2018” i przyjmuję warunki w nim
określone.
3. Oświadczam, że jestem autorem złożonego scenariusza, oraz,
że jest ona oryginalny i nie narusza jakichkolwiek praw
autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
4. Oświadczam, że projekt scenariusza jest utworem
pierwotnym, autorskim i został opracowany w celu uczestnictwa
w konkursie „Film Piszemy! 2018”.
5. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Organizatora, ani
członkiem ich najbliższej rodziny.
6. Jeśli scenariusz otrzyma 1, 2 lub 3 miejsce autor wyraża
zgodę na modyfikowanie scenariusza do własnych celów
pokonkursowych lub poprawek dzieła nabytego w drodze konkursu
na potrzeby filmu tworzonego na warsztatach „Film Kręcimy!”.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe
i/lub niewłaściwe dostarczenie materiałów na konkurs.

..............................
Miejscowość, data i podpis*

* W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie podpisują rodzice
lub opiekunowie prawni uczestnika

