REGULAMIN
konkursu krótkich metraży KRÓTKO! TOSIEK!
11. mały Festiwal Filmów Polskich TOSIEK

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs krótkich metraży KRÓTKO! TOSIEK! w ramach 11. 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: 83610-00-793, REGON: 001013370 (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki konkursu
przeprowadzonego w ramach 11. małego Festiwalu Filmów Polskich TOSIEK organizowanego w
dniach 20-23 października 2022 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, ze
szczególnym uwzględnieniem strony wizualnej filmów – patronem Festiwalu jest Antoni Nurzyński –
operator filmowy pochodzący ze Skierniewic.
5. Zgłoszenia na Konkurs przyjmowane są w nieprzekraczanym terminie do 7 października 2022 r.
II 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. 2 powyżej powinna obejmować również akceptację postanowień
Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz zgodę na wykorzystanie
przez organizatora fotografii nadesłanych przez uczestników.
III ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnik zgłasza swój udział w konkursie poprzez dostarczenie kopii pokazowej 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. Każdy Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę filmów.
4. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku otrzymania zbyt małej ilości
zgłoszeń.
6. Maksymalny dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego to 15 minut, łącznie z napisami
końcowymi..
7. Filmy zgłaszane do Konkursu muszą być zrealizowane po 1 stycznia 2019 roku.
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8. Do Konkursu mogą przystąpić zarówno filmy fabularne jak i dokumentalne, z wyłączeniem filmów
animowanych, o dowolnej tematyce.
9. Do Konkursu nie będą dopuszczone filmy wyprodukowane przed 1 stycznia 2019 r., biorące udział
w selekcji i pokazach poprzednich edycji Konkursu, naruszające obowiązujące przepisy lub prawa osób
trzecich.
10. Każdy zgłoszony film powinien posiadać czołówkę i napisy końcowe (tytuł, nazwiska twórców).
11. Jakość techniczna filmów będzie jednym z kryteriów ich kwalifikacji do udziału w Konkursie.
12. Warunkiem zakwalifikowania się do wstępnej selekcji jest terminowe dostarczenie Organizatorowi:
- kopii pokazowej filmu jako link publiczny lub prywatny (w tym przypadku z odpowiednim hasłem)
- z dostępem czasowym do 22 października 2022 r. (preferowane: Vimeo, YouTube, GoogleDrive),
- 2 kadrów z filmu w dobrej jakości oraz 2-3 zdań o filmie oraz twórcy/twórcach
- CZYTELNIE wypełnionej oraz podpisanej karty zgłoszeniowej (osobnej dla każdego tytułu
Filmowego) z notką o twórcy/twórcach i opisem filmu – konieczny jest skan z czytelnym podpisem
osoby uprawnionej
Link do pobrania filmu, kadry oraz kartę zgłoszeniową należy dostarczyć na adres e-mail:
krotkotosiek@cekis.pl . W temacie maila należy wpisać: KRÓTKO! TOSIEK! 2022 oraz tytuł
zgłaszanego filmu.
13. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do dnia 7 października 2022 r. (do godz. 24:00).

IV PRAWA AUTORSKIE
1. 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.
2. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie oraz jego twórcach na stronie
internetowej, w stacjach radiowych, w prasie, na profilach Organizatora, w ramach wykorzystania w
trakcie Festiwalu oraz wykorzystanie fragmentów filmu (do 50 sekund) do wykonania materiałów
audiowizualnych i ich rozpowszechniania (Internet, pokazy publiczne) w celach promocyjnych
Konkursu.
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.
V ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Organizator powoła Radę Konkursową, złożoną z osób zaangażowanych w tematykę filmową, która
dokona wstępnej kwalifikacji nadesłanych zgłoszeń i wybierze finałowe filmy do zaprezentowania w
pokazie finałowym podczas 11. małego Festiwalu Filmów Polskich TOSIEK.
2. Od decyzji kwalifikacyjnych nie jest możliwe odwołanie.
3. Ogłoszenie filmów zakwalifikowanych do pokazu finałowego nastąpi 14 października 2022 r. O
wynikach kwalifikacji oraz o terminie finału Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo
przez Organizatora. Zostanie również opublikowana lista na stronie internetowej Organizatora
www.ceski.pl .
3. Terminy pokazów filmów konkursowych wyznacza Organizator.
4. Filmy zakwalifikowane do pokazu finałowego będą oceniane przez powołane przez Organizatora
Jury, które przyzna nagrody w II kategoriach: Nagrodę Główną za Najlepszy Film, Nagrodę za
Najlepsze Zdjęcia. Zostanie także przyznana Nagroda Publiczności – o tej nagrodzie zdecydują osoby
uczestniczące w pokazach, głosując na wybrany film za pomocą kart do głosowania przygotowanych
przez Organizatora.
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5. Pula nagród konkursowych wynosi 2 500 zł.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego rozdysponowania pulą nagród.
7.Wartość nagród jest wartością brutto. Od nagród potrącone zostaną podatki, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
8. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
9. Zwycięscy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w sposób bezpośredni podczas finału/gali
wręczenia nagród. W razie nieobecności autora informacje te zostaną przekazane telefonicznie lub
mailowo oraz umieszczone na stronie internetowej Organizatora.
10. Zarówno Nagrodę Główną za Najlepszy Film, Nagrodę za Najlepsze Zdjęcia, jak i Nagrodę
Publiczności Uczestnik odbiera osobiście w dniu finału Konkursu.
11. Autorzy nagrodzonych filmów, którzy nie będą obecni podczas finału Konkursu albo nie będą przez
nikogo reprezentowani, otrzymają wyłącznie pamiątkowe dyplomy (przesłane firmą kurierską w ciągu
20 dni od daty rozstrzygnięcia). Organizator, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, może podjąć
decyzję o wypłacie nagrody na konto bankowe laureata. Organizator nie jest zobowiązany do udzielania
wyjaśnień w kwestii swojej decyzji.
6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik Konkursu wraz z nadesłaniem zgłoszenia oświadcza, że akceptuje Regulamin.
2. Uczestnik Konkursu wypełniając kartę zgłoszeniową wyraża zgodę na wykorzystanie danych
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w sprawach związanych z konkursem jest
Agnieszka Skoczek – agnieszka.skoczek@cekis.pl
4. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

25.08.2022 r. Organizator
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