REGULAMIN
konkursu filmowego w ramach
VI. MAŁEGO FESTIWALU FILMÓW POLSKICH „TOSIEK”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs filmowy w ramach VI. Małego Festiwalu Filmów Polskich „Tosiek” (zwany dalej
„Konkursem”) organizowany jest przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach z siedzibą
w Skierniewicach przy ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice, NIP: 836-10-00-793,
REGON: 001013370 (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki konkursu
przeprowadzonego w ramach szóstej edycji Małego Festiwalu Filmów Polskich „Tosiek”
organizowanego w dniach 03-07 października 2017 roku.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany zarówno do osób profesjonalnie
zajmujących się tworzeniem filmów, studentów szkół artystycznych, jak i do amatorów. Za
wyjątkiem pracowników Organizatora, rodzin tych pracowników, oraz osób bezpośrednio
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
4. Celem konkursu jest prezentacja i upowszechnienie krótkometrażowej twórczości filmowej,
z nastawieniem na promocję sztuki operatorskiej. Patronem Festiwalu jest Antoni Nurzyński –
operator filmowy ze Skierniewic, stąd nakierowanie konkursu na stronę wizualną filmów.
5. Zgłoszenia na Konkurs przyjmowane są w nieprzekraczanym terminie do 22 września 2017 r.
§2 UCZESTNICY
1. Osoby, które zgłoszą swój udział w Konkursie na zasadach opisanych w Regulaminie zwane
są dalej „Uczestnikami”.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba mająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności
prawnych mogą wziąć udział w konkursie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
3. Zgoda o której mowa w ust. 1 powyżej powinna obejmować również akceptację postanowień
Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz zgodę
na wykorzystanie przez organizatora fotografii nadesłanych przez uczestników.
§3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnik zgłasza swój udział w konkursie poprzez dostarczenie kopii filmu wraz z czytelnie
wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową stanowiącą załącznik do Regulaminu.
2. Organizator nie odpowiada za przekazane przez Uczestnika błędne dane uniemożliwiające
kontakt z Uczestnikiem.
3. Dany Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden film.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku otrzymania zbyt małej
ilości zgłoszeń.
5. Maksymalny dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego to 15 minut.
6. Filmy zgłaszane do Konkursu muszą być zrealizowane po 1 stycznia 2010 roku.
7. Do Konkursu mogą przystąpić zarówno filmy fabularne jak i dokumentalne, z wyłączeniem
filmów animowanych, o dowolnej tematyce. Niedopuszczalne jest przesłanie filmu naruszającego
obowiązujące przepisy lub prawa osób trzecich. Niedopuszczalne jest także przesłanie filmu
przekazującego treści ogólnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, zawierające elementy
pornografii, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób.
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8. Film w formacie cyfrowym mp4 wraz z kartą zgłoszeniową należy umieścić na serwerze, a
link do pobrania przesłać na adres e-mail: agnieszka.skoczek@cekis.pl z tytułem wiadomości
„Tosiek”.
9. Kartę zgłoszeniową należy wypełnić czytelnie.
10. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do dnia 22 września 2017 roku (do godz. 24:00).
§4 PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik zgłaszając udział w konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej i przenaszalnej
licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych, na okres 2 lat,
upoważniającej do korzystania z filmu na wszystkich znanych polach eksploatacji.
2. Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanego filmu, posiada wszelkie autorskie prawa
majątkowe i prawa pokrewne do filmu i osobiście oraz samodzielnie zarządza własnymi prawami
autorskimi oraz pokrewnymi.
3. Uczestnik oświadcza, że film nie narusza dóbr osobistych osób trzecich i że żadne osoby trzecie
nie wystąpią z roszczeniami wobec Organizatora w związku z udzieloną przez Uczestnika
Organizatorowi licencją.
4. W przypadku wystąpienia przez kogokolwiek z roszczeniami w stosunku do Organizatora
w związku z korzystaniem z filmu zgodnie z postanowieniami licencji, Uczestnik zwolni
Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji.
§5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Organizator powoła Jury, które dokona wstępnej kwalifikacji nadesłanych zgłoszeń i wybierze
finałowe filmy do zaprezentowania podczas pokazu konkursowego 05 października 2017 roku
podczas VI. Małego Festiwalu Filmów Polskich „Tosiek”.
2. Ogłoszenie filmów zakwalifikowanych do finału nastąpi 29 września 2017 roku. O wynikach
kwalifikacji uczestnicy zostaną telefonicznie poinformowani przez Organizatora. Zostanie
również opublikowana lista na stronie wydarzenia.
3. Po pokazie konkursowym Jury przyzna nagrody w III kategoriach: Nagrodę Główną za
Najlepszy Film, Nagrodę za Najlepsze Zdjęcia oraz Nagrodę Publiczności.
4. Pula nagród konkursowych wynosi 4000 zł.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego rozdysponowania pulą nagród.
6. Od nagród potrącone zostaną podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
7. Zarówno Nagrodę Główną za Najlepszy Film, Nagrodę za Najlepsze Zdjęcia, jak i Nagrodę
Publiczności Uczestnik odbiera osobiście w dniu finału Konkursu – 05 października 2017 roku.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik Konkursu wraz z nadesłaniem zgłoszenia oświadcza, że akceptuje Regulamin.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133
poz.833 z póz. zm.
3. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w sprawach związanych z konkursem jest
Agnieszka Skoczek – agnieszka.skoczek@cekis.pl
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa.
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