Regulamin konkursu na scenariusz filmu krótkometrażowego,
którego akcja dzieje się w Warszawie, organizowany w ramach projektu
"Krótkie filmy na Marszałkowskiej" edycja 2” , Warszawa 2016

I. Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu na Scenariusz filmu krótkometrażowego, którego akcja dzieje się w Warszawie
(zwanego w dalszej części „Konkursem”) jest Fundacja Młodego Kina z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska
3/10, 00-640 Warszawa, KRS 0000025345, nr NIP 526-17-44-268.
Konkurs trwa w okresie od 18.10.2016 r. do 10.12.2016 r.
Przedmiotem Konkursu jest zainspirowanie powstania scenariuszy filmów krótkometrażowych, których akcja
dzieje się w Warszawie oraz wyróżnienie ich autorów.
Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem strony internetowej
http://na-marszalkowskiej.pl. Na tej stronie jest dostępny regulamin Konkursu.
II. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu może byd każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie mogą również
wziąd udział w konkursie, za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą
odpowiedzialnośd za ich działania.
III. Zasady i przebieg Konkursu
1. Aby wziąd udział w Konkursie, Uczestnik musi osobiście napisad i dostarczyd Organizatorowi
scenariusz filmu krótkometrażowego, którego akcja rozgrywa się w Warszawie.
2. Scenariusz powinien byd materiałem do zrealizowania filmu o czasie trwania do 15 minut (czyli mied
objętośd do 15 stron maszynopisu). Powinien byd oryginalny /nie może byd adaptacją istniejącego
utworu literackiego/. Zalecany jest format scenariusza filmowego określony przez Polski Instytut
Sztuki Filmowej.
(https://www.pisf.pl/files/dokumenty/po_2013/produkcja_filmowa/format_scenariusza/format_scenariusza_filmowego_opis.pdf)

3. Scenariusz na konkurs można dostarczyd tylko w jeden sposób: wrzucając go w dniach: 5 i 6 grudnia 2016
do jednej ze skrzynek umieszczonych w miejscach, które są partnerami projektu "Krótkie filmy na
Marszałkowskiej edycja 2". Wykaz partnerów projektu będzie podany i aktualizowany na bieżąco na stronie:
www.na-marszalkowskiej.pl.
Teksty nie dostarczone do skrzynek do godziny zakooczenia pracy Partnerów w dniu 6 grudnia 2016 nie
wezmą udziału w konkursie.
4. Organizator konkursu powoła Jury, które oceni napisane scenariusze.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 11.12.2016 /niedziela/ podczas seansu o godz. 20.00 w
Kinie Luna w Warszawie. Wstęp na ten seans jest dla autorów zgłoszonych scenariuszy bezpłatny.
6. Decyzje Jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania.
IV. Prawa autorskie
Zgłoszenie scenariusza do konkursu oznacza, że:
1. Uczestnik jest wyłącznym twórcą zgłoszonego scenariusza i przysługują mu wszelkie prawa
autorskie do tego tekstu.
2. Scenariusz nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw osobistych ani autorskich
lub pokrewnych.
3. Scenariusz jest dziełem oryginalnym, nie będącym adaptacją innego utworu.
Zgłaszając scenariusz do konkursu Uczestnik wyraża zgodę, że w razie otrzymania nagrody, przyzna
Organizatorowi wyłączne prawo do podjęcia działao mających na celu realizację filmu według nagrodzonego
scenariusza. Jeśli realizacja ta dojdzie do skutku, z Uczestnikiem zostanie zawarta odrębna umowa dotycząca
warunków przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do scenariusza.

V. Nagrody
W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody finansowe:
I nagroda – 3000 zł
II nagroda – 1500 zł
III nagroda – 500 zł
ufundowane przez Miasto Stołeczne Warszawę
oraz symboliczne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Partnerów Konkursu.
Wysokośd nagród finansowych jest podana w kwotach brutto i Organizator odliczy od nich obowiązujący
zryczałtowany podatek od nagród zgodnie z przepisami.
VI. Publikacja scenariuszy
Organizator ma prawo do publicznej prezentacji krótkich fragmentów nagrodzonych scenariuszy w ramach
projektu „Krótkie filmy na Marszałkowskiej” oraz do umieszczenia ich w publikacjach podsumowujących
projekt.
VII. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest
Organizator, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
Dane osobowe Uczestników są wykorzystywane tylko do kontaktu z Uczestnikami w sprawach związanych ze
scenariuszem zgłoszonym do konkursu, a po zakooczeniu konkursu nie będą dalej przetwarzane.
Organizator przetwarza dane w celu organizacji konkursu oraz wyłonienia zwycięzców.
Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia
żądania zaprzestania ich przetwarzania.
VIII. Reklamacje
Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy
każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty jego zakooczenia.
IX. Postanowienia koocowe
Uczestnik Konkursu może zrezygnowad z udziału w Konkursie w czasie jego trwania poprzez pisemne
oświadczenie wysłane na adres e-mail: filmy@na-marszalkowskiej,pl. W sprawach nieuregulowanych w
Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego.
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