REGULAMIN
5 KONKURSU FILMÓW AMATOSKICH O TEMATYCE GÓRSKIEJ,

towarzyszącego 9 Przeglądowi Filmów o Górach O! GÓRY
im. Tadeusza Piotrowskiego
Szczecin, 5 – 9 lutego 2020

Organizator i Współorganizatorzy
Elitarny Klub Górski „Leśne Dziadki”
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego
PrintShop
Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie

CEL KONKURSU
Prezentacja dorobku nieprofesjonalnych twórców filmów oraz wybór
najbardziej wartościowych pozycji pod względem merytorycznym,
artystycznym i technicznym
Zasady organizacyjne
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla amatorów nie związanych zawodowo
z produkcją filmowo-telewizyjną.
2. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest bezpłatne.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania filmów biorących udział w Konkursie
i ich publicznej emisji w celach promocji Konkursu i Przeglądów Filmów o Górach O! GÓRY,
publicznej prezentacji filmu lub jego fragmentów w telewizji, internecie, wydawnictwach oraz
na imprezach promujących Przeglądy Filmów o Górach O! GÓRY.
Termin konkursu
1. Termin prezentacji filmów wybranych do Konkursu: 7 - 9 lutego 2020.
2. Termin ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród Laureatom: 9 lutego 2020 podczas
uroczystości zakończenia Przeglądu.
Zgłoszenie uczestnictwa
1. Do każdego nadesłanego filmu obowiązkowo należy nadesłać wypełniony Formularz
Zgłoszenia Filmu oraz Oświadczenie o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych. Formularz
i Oświadczenie są dostępne na stronie www.ogory.szczecin.pl
2. Film wraz z wypełnionymi i podpisanymi: Formularzem Zgłoszenia Filmu i Oświadczeniem
o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych należy przesłać drogą elektroniczną lub pocztą
tradycyjną, w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2020 (decyduje data otrzymania
filmu wraz z Formularzem Zgłoszenia Filmu i Oświadczeniem przez Organizatora), na adres:
SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego
al. Wojska Polskiego 63, IV piętro, pok. 4/11; 70-476 Szczecin
e-mail: alewandowska.expo@gmail.com
3. Gwarancją dotarcia filmu wraz z Formularzem Złożenia Filmu i Oświadczeniem jest otrzymanie
od Organizatora pisemnego potwierdzenia, wysłanego na wskazany przez Autora adres e-mail.
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4. O zakwalifikowaniu filmu do udziału w Konkursie decyduje Komisja Konkursowa, której wyniki
zostaną ogłoszone 30 stycznia 2020.
5. Lista filmów dopuszczonych do Konkursu będzie dostępna na oficjalnej stronie internetowej
9 Przeglądu Filmów o Górach O! GÓRY: www.ogory.szczecin.pl od 30 stycznia 2020 r.
Warunki techniczne
1. Zgłaszane filmy obejmować muszą wyłącznie tematykę związaną z górami, (np. trekking
w górach, wspinaczka górska, narciarstwo górskie, kolarstwo górskie, speleologia, filmy
krajoznawcze o tematyce górskiej).
2. W Konkursie mogą wziąć udział filmy nie dłuższe niż 15 min.
3. Każdy autor może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 filmy.
4. W Konkursie mogą wziąć udział filmy zarejestrowane w formacie umożliwiającym odtworzenie
z komputera PC z systemem Microsoft Windows 7, uwzględniając współczesne standardy
kodowania materiałów wideo.
5. Każdy film musi zawierać czołówkę z tytułem filmu, napisy końcowe z nazwiskami autorów
oraz napis „Koniec”.
6. Wraz z filmem należy dostarczyć Organizatorom zdjęcie (kadr z filmu) w wersji cyfrowej
(format JPG, rozdzielczość 300 DPI) oraz trailer filmu (do celów promocyjnych).
7. Filmy dostarczać można:
- na płytach CD, DVD (jeden film na jednej płycie),
- na urządzeniach pamięci masowej USB (pendrive, przenośne dyski HDD),
- poprzez Internet przesyłając drogą mailową na adres alewandowska.expo@gmail.com
Sytuacja prawna i prawa autorskie

1. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani
2.
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5.
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naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego
warunku autor winien w zgłoszeniu szczegółowo wyjaśnić sytuację prawną filmu.
Zgłaszając film do Konkursu, autor wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną, bezpłatną
prezentację w ramach projekcji konkursowych, emisję i reemisję całości lub fragmentów
w stacjach telewizyjnych, w internecie oraz na festiwalach partnerskich i pokazach specjalnych
w ramach promocji Przeglądów Filmów o Górach O! GÓRY.
Autor wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej
Przeglądów Filmów o Górach, O! Góry, oficjalnym fanpage’u Przeglądu na Facebook’u, na
stronach www Współorganizatorów Przeglądu i Patronów Medialnych, w oficjalnych drukach
oraz wykorzystanie jego fragmentów do wykonania materiałów audiowizualnych promujących
Konkurs i Przeglądy Filmów o Górach O! GÓRY.
Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatajenia
jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do Konkursu. W razie
zaistnienia takiego przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej
z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich ponosi wyłącznie autor filmu.
Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych
w Formularzu Zgłoszenia. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych
osobowych, bądź niepodanie ich w ogóle, powoduje brak możliwości kontaktu z autorem filmu
i informowania go o przebiegu Konkursu i innych ważnych wydarzeniach z tym związanych,
mogących skutkować niemożnością odbioru wejściówki na Przegląd lub/ i nagrody
(w przypadku nagrodzonego filmu).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych
osoby trzeciej przez autora. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do
nagrody.
Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że przysługują mu
nieograniczone, autorskie prawa osobiste i majątkowe do tego filmu i że ponosi on wszelką
odpowiedzialność za złamanie tych praw.
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8. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora, przez osoby trzecie, z roszczeniami z tytułu
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naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem
z otrzymanych materiałów, autor pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane
z roszczeniami takich osób.
Warunki uczestnictwa
Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają na Konkurs na własny koszt.
Uczestnik, którego film/ filmy zostaną zakwalifikowane do udział w Konkursie otrzymuje od
Organizatora bezpłatny karnet (ważny dla jednej osoby) upoważniający do udziału we
wszystkich wydarzeniach Przeglądu.
W Konkursie biorą udział filmy wytypowane przez Komisję Konkursową, powołaną przez
Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przysługują od nich odwołania.
Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich postanowień.
Filmy obcojęzyczne winny posiadać napisy w języku polskim.
Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone filmy:
a) realizowane przez twórców zawodowych,
b) realizowane przez studentów szkół filmowych, w tym filmy dyplomowe,
c) realizowane przez członków Komisji Konkursowej.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie filmu wraz z Formularzem Zgłoszenia
Filmu i Oświadczeniem o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych, w regulaminowym
terminie, tak jak opisano to powyżej, w akapicie „Zgłoszenie uczestnictwa”.
Wypełniając Formularz Zgłoszenia Filmu i Oświadczeniem o zbieraniu i przetwarzaniu danych
osobowych oraz nadsyłając film ich autorzy wyrażają automatycznie zgodę na wykorzystanie
ich danych osobowych do promowania Konkursu oraz Przeglądów Filmów o Górach O! GÓRY,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z27.04.2016, art.
6 ust. 1b, 1d.
Nagrody
W Konkursie przewidziane są 2 nagrody:
 Nagroda publiczności
 Nagroda Komisji Konkursowej
Komisja Konkursowa ma prawo do innego niż podano powyżej podziału nagród. Decyzje
Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Komisja Konkursowa ma również prawo:
- przyznać honorowe wyróżnienia,
- nie przyznać nagród.
- w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej mogą być przyznane nagrody
pozaregulaminowe, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.
Funkcję Przewodniczącego Komisji Konkursowej pełni Aleksander Lwow, mający decydujący
głos w sprawach spornych, nieobjętych regulaminem lub wymagających dodatkowej
interpretacji.
Nagrody zostaną wręczone 9 lutego 2020 podczas uroczystości zakończenia 9 Przeglądu
Filmów o Górach O! GÓRY, jedynie autorom obecnym na ceremonii rozdania nagród.
Organizator, mając na względzie możliwość niezależnych od laureata przeszkód w jego
stawiennictwie na uroczystym rozdaniu nagród, dopuszcza odbiór nagrody przez osobę
upoważnioną przez nagrodzonego autora, a upoważnienie to winno być dostarczone w formie
pisemnej Organizatorowi do dnia 3 lutego 2020 r. Laureaci Konkursu nie będą informowani
przez Organizatora o decyzjach Komisji Konkursowej przed ogłoszeniem wyników.
W przypadku nieobecności autora podczas rozdania nagród i braku jakiejkolwiek informacji od
Niego, Organizator uzna go za nieobecnego, a nagroda zostanie przyznana autorowi, który jako
kolejny zdobył największą ilość głosów.
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Informacje o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych
Dane osobowe autorów zgłaszających filmy do Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail),
organizowanego przez SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego,
z siedzibą w Szczecinie 70-476, al. Wojska Polskiego 63/4/11, IV p., są zbierane na potrzeby
postępowania konkursowego w Konkursie, pn. „5 Konkurs Filmów Amatorskich o tematyce górskiej,
towarzyszący 9 Przeglądowi Filmów o Górach O! GÓRY 2020”.
Informujemy, że w trybie Rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania
Rozwoju Pomorza Zachodniego z siedzibą w Szczecinie (70-476), al. Wojska Polskiego 63/4/11,
IV p., NIP: 8512681504, REGON: 812025170, KRS: 0000193230.
2. Dane przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane na potrzeby postępowania
konkursowego w Konkursie, pn. „5 Konkurs Filmów Amatorskich o tematyce górskiej,
towarzyszący 9 Przeglądowi Filmów o Górach O! GÓRY 2020”, podejmowanych przez
SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego.
3. Dane przekazane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz żądania usunięcia i zapomnienia.
5. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez
administratora niezgodnie z przepisami RODO.
Jednocześnie informujemy, że:
a) w każdej chwili może Pani/ Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy
SZCZECIN-EXPO TWRPZ, poprzez wysłanie e-maila zawierającego stosowne żądanie na adres:
alewandowska.expo@gmail.com
b) ma Pani/ Pan prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.
c) ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27.04.2016, art.
6 ust. 1b, 1d.
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” w Oświadczeniu o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych,
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że osobiście i samodzielnie musi kontaktować się z biurem
Organizatora celem potwierdzenia przyjęcia filmu do Konkursu oraz śledzenia ewentualnych zmian
w postanowieniach regulaminu, programie Przeglądu m. in.: (dat, godzin, ogłoszeń o zakwalifikowaniu
się filmu do Konkursu, miejsc projekcji i wręczania nagród, itp.). Organizator nie będzie miał możliwości
kontaktowania się z autorem zgłaszającym film.
Informacje końcowe
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator nie odsyła materiałów nadesłanych na Konkurs.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie nośników
powstałe z przyczyn od niego niezależnych.
4. Organizatorzy nie uzyskują korzyści finansowych z tytułu projekcji filmów konkursowych.
5. Biuro organizacyjne prosi autorów filmów o podawanie dokładnych adresów, adresów e-mail
oraz numerów telefonów (wraz z numerami kierunkowymi), w celu ułatwienia kontaktu.
Kontakt
1. Roman Weczer - Dyrektor Przeglądu, tel. 501 633 878, Agata Lewandowska - Dyrektor Biura
Przeglądu, tel. 607 925 999
2. Biuro Przeglądu: SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego
al. Wojska Polskiego 63, IV piętro, pok. 4/11, 70-476 Szczecin
alewandowska.expo@gmail.com
www.ogory.szczecin.pl

ZAPRASZAMY!!!
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