Regulamin konkursu
WaPFiN 2015
1. Konkurs i przegląd
Przegląd filmowy odbędzie się w Wałbrzychu w Starej Kopalni 28.08.2015r., początek
o godz. 21.30. Poprzedzi go prezentacja filmów w ramach kina plenerowego.
+
2. Organizator
Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu.
3. Warunki uczestnictwa
Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat i zajmują się
amatorsko tworzeniem filmów. Zgłaszany film nie może trwać dłużej niż 15 minut.
Powinien mieścić się w ogólnie przyjętej konwencji kina OFFowego.
Organizator narzuca tematykę produkcji.
Temat przeglądu: „Moje miasto na pierwszym planie”.
Każdy twórca może zgłosić jeden film, w terminie do 31 lipca 2015 roku. Prace
przesłane po tym dniu nie będą brane pod uwagę. Decyduje data stempla
pocztowego.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- kopię filmu w postaci cyfrowej na płycie DVD lub CD w jednym z formatów: Divx,
Xvid, VCD, MPG, WMV,
- wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Film wraz z załącznikiem należy wysłać lub dostarczyć osobiście do:
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
Wysockiego 29
58-304 Wałbrzych
z dopiskiem:
„WaPFiN 2015”
Organizator dopuszcza zgłoszenie do konkursu prac za pośrednictwem internetu poprzez zamieszczenie materiału filmowego na dowolnym serwerze, pozwalającym na
jego pobranie przez organizatora. Konieczne jest także przesłanie wypełnionej karty
zgłoszeń wraz z linkiem do pobrania filmu na adres mailowy: rafal@wok.walbrzych.pl.
4. Prawa autorskie
Osoba zgłaszająca film lub jego twórca oświadcza, że jest właścicielem lub występuje
w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego filmu i wszelkie wynikłe
z tego tytułu spory przyjmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej
organizatora przeglądu.
Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystywanie fragmentów lub całości swojego dzieła
w programach telewizyjnych relacjonujących przegląd. Zgłaszający oświadcza, iż nie
będzie domagał się żadnego wynagrodzenia z tytułu emisji swojej produkcji podczas
przeglądu oraz innych pokazów, w tym internetowych.
5. Ocena filmów
Nadesłane prace oceni komisja, której skład ustali organizator przeglądu. Członkami
jury będą: producenci filmów, dziennikarze, organizator.
Organizator przewiduje nagrody dla wyróżnionych produkcji:
- nagroda główna 2000 zł,
- wyróżnienie 500 zł.
Możliwe będzie także przyznawanie dodatkowych nagród przez inne osoby, instytucje
związane z kulturą, a także przez publiczność.
Decyzja komisji o przyznaniu nagród autorom uczestniczącym w konkursie filmów
jest niepodważalna i nie można się od niej odwołać.
Nagrody finansowe nieodebrane podczas gali podsumowującej przegląd należy
odebrać najpóźniej do 30.09.2015 roku w siedzibie organizatora. Po podanym
terminie nagrody pozostają w dyspozycji organizatora.

6. Uwagi techniczne
Wszystkie nadesłane prace konkursowe pozostaną w archiwum organizatora.
Regulamin może ulec zmianie. Wszyscy zgłaszający zostaną o nich uprzednio
poinformowani.
Integralną część regulaminu stanowi załącznik (karta zgłoszenia).
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Oświadczenie
Oświadczam, że zgłoszony film jest moim dziełem / występuję w imieniu i za
zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu.*
*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu
zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach związanych z konkursem i promocją Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, zgodnie z art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych. Dane osobowe
będą przetwarzane przez administratora zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich
poprawiania.
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