Konkurs Filmów Amatorskich
pn. „Tak to widzę”
przy Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB
REGULAMIN KONKURSU
Informacje ogólne
1.

Fundacja IKS, organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży
KINOLUB, ogłasza Konkurs Filmów Amatorskich pn. „Tak to widzę”.

2.

Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskich filmów, które wyróżniać się będą pomysłowością,
walorami estetycznymi i wyborem przedstawionych treści.

Uczestnictwo
3.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do lat 18.

4.

W konkursie mogą wziąć udział indywidualni twórcy, jak i grupy.

5.

Konkurs ma charakter ogólnopolski.

6.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych
z uczestnictwem w Konkursie.

7.

Warunkiem przystąpienia osób indywidualnych i zespołów do Konkursu jest spełnienie przez
osoby biorące udział w Konkursie łącznie następujących warunków:
a.

są one autorami/współautorami przesłanego filmu;

b.

przysługują im wszelkie autorskie prawa majątkowe do filmu (w tym prawa
do wykorzystanej w filmie muzyki);

c.

prawa autorskie do filmu, o których mowa powyżej, nie zostały ograniczone na rzecz
osób trzecich;

d.

posiadają zgodę każdej osoby występującej w filmie na publikację filmu na polach
eksploatacji związanych z wyświetleniem filmu oraz jego powieleniem na nośniku
cyfrowym;

e.

prześlą

poprawnie

wypełniony

Formularz

zgłoszeniowy

oraz

Oświadczenie

rodzica/opiekuna prawnego (wzór w załączniku oraz na stronie www.kinolub.pl) wraz
z filmem;
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film nie jest reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (nie pokazuje logotypów

f.

i marek produktów, sprzętu itp.).
Termin i forma zgłoszenia
8.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą pocztową na adres:
Fundacja IKS
ul. Nowosądecka 31/68
30-683 Kraków
z dopiskiem „Konkurs amatorski” lub drogą elektroniczną na adres festiwal@kinolub.pl
poprzez serwisy przesyłania plików (Dropbox, WeTransfer, inny) za pomocą linku. W temacie
wiadomości prosimy wpisać „Konkurs amatorski”.

9.

Każdemu zgłoszeniu filmu musi towarzyszyć:
a) wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy lub jego skan w formacje PDF,
b) wypełnione i podpisane Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub jego skan
w formacie PDF.
Wzory w załączniku oraz na stronie www.kinolub.pl.

10.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 2 czerwca 2016 r. Za termin zgłoszenia uznaje
się:
a) czas wpłynięcia przesyłki z filmem na adres korespondencyjny,
b) czas otrzymania wiadomości e-mail wraz ze skanami dokumentów zgłoszeniowych oraz
linkiem do pobrania filmu.

Filmy
11.

W Konkursie mogą brać udział filmy wyprodukowane w dowolnej technice oraz formie
(animacja, dokument, fabuła, film eksperymentalny, itp.). Filmy niepolskojęzyczne powinny
posiadać napisy w języku polskim lub polską wersję językową.

12.

Przesyłane filmy powinny być stworzone w jednym z formatów: wmv, mpg, mpeg, mp4, avi,
flv lub swf oraz, w przypadku przesyłki pocztowej, być nagrane na płycie CD lub DVD, a także
powinny spełniać poniższe warunki techniczne:

13.

Minimalna rozdzielczość: 640 x 352

Bit Rate audio: 96 kbps

Klatki na sekundę: 24 fps

Sample Rate: 48000 kbps

Bit Rate wideo: 1500 kbps

Channel: 2 Channel Stereo

Czas trwania filmu nie może przekraczać 20 minut.
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Nagrody i Jury
14.

Jury wyłoni najlepszy film, który otrzyma nagrodę główną. Organizator zastrzega sobie
możliwość przyznania także drugiej oraz trzeciej nagrody lub wyróżnień. W wyniku konkursu
zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (np. sprzęt elektroniczny, materiały audiowizualne,
książki).

15.

Wszystkie nadesłane prace oceniane będą przez trzyosobowe Jury. Jurorzy działają
niezależnie, a werdykt będzie sumą ocen przyznanych przez każdego z członków Jury.
Decyzje Jury są ostateczne.

16.

Pełna lista finalistów zostanie opublikowana na stronie www.kinolub.pl oraz na profilu
Festiwalu na portalu Facebook.pl.

17.

Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali kończącej
Festiwal, tj. w dniu 23 czerwca 2016 r. w Krakowie, bądź też zostaną przesłane do zwycięzców
pocztą. O miejscu wręczenia i dokładnym terminie zwycięzcy zostaną poinformowani drogą
e-mailową na adres podany w formularzu zgłoszenia.

Obowiązki Uczestnika i Organizatora
18.

Biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez Fundację
IKS w celu przeprowadzenia, promocji oraz ogłoszenia wyników w ramach niniejszego
Konkursu. Wraz z filmem i Formularzem zgłoszeniowym uczestnicy zobowiązani są do
przesyłania podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział w Konkursie oraz
zgody

na

przetwarzanie

danych

osobowych

uczestników

(wzór

Oświadczenia

rodzica/opiekuna prawnego znajduje się poniżej oraz na www.kinolub.pl).
19.

Opiekun prawny/rodzic osoby biorącej udział w Konkursie wyrażą zgodę na opublikowanie
imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu w materiałach
festiwalowych.

20.

Za zgodą opiekuna prawnego/rodzica uczestnik Konkursu udziela bezpłatnej niewyłącznej
licencji na wyświetlanie zgłoszonych filmów podczas Festiwalu w kinach biorących udział w
Festiwalu oraz na wykorzystanie ich przez Fundację IKSa do celów promocyjnych kolejnych
edycji Festiwalu, w tym na kopiowanie, publiczną emisję.

21.

Ponieważ Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania filmów wybranych do pokazów
konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, nadsyłane filmy nie mogą być
zabezpieczane przed przegrywaniem.

22.

Uczestnik przystępujący do Konkursu zgadza się na warunki przedstawione w niniejszym
Regulaminie.
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23.

Jeśli zwycięzca lub zwycięzcy nie skontaktują się z Fundacją IKS w ciągu miesiąca od momentu
ogłoszenia wyników na stronie Festiwalu, nagroda przechodzi na kolejne osoby na liście
rankingowej.

24.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie filmów
powstałe podczas przesyłki filmu do siedziby Fundacji IKS z przyczyn od niego niezależnych.

25.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

26.

Złamanie postanowień Regulaminu konkursu przez uczestnika lub zespół będzie oznaczało
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

Informacje dodatkowe
27.

Aktualne informacje dotyczące przebiegu konkursu można znaleźć na stronie www.kinolub.pl
oraz na profilu Festiwalu na portalu Facebook.pl.

28.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do Barbary Trojeckiej na adres
b.trojecka@kinolub.pl.

29.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także przerwanie,
przedłużenie lub odwołanie konkursu w przypadku wystąpienia niezależnych od niego
wypadków losowych.

Załączniki


Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego



Formularz zgłoszeniowy
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