REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „SKRYTYKUJ!” NA CZŁONKÓW JURY
MŁODYCH 11. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU KINA NIEZALEŻNEGO
OFF CAMERA W KRAKOWIE
§ 1 ORGANIZATORZY
1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „SKRYTYKUJ!” na członków Jury Młodych
11. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego OFF CAMERA zwanego dalej
„Konkursem” jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, z siedzibą przy
ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie. Konkurs realizowany jest z inicjatywy i funduszy Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej.
2. Konkurs polega na dokonaniu wyboru najlepszej autorskiej recenzji filmowej,
sporządzonej w formie pisemnej lub wygłoszonej ustnie i utrwalonej audiowizualnie przez
uczestnika Konkursu oraz zgłoszonej do Konkursu poprzez jej publikację na stronie
www.skrytykuj.pl w dziale pod nazwą „Skrytykuj!”.
3. Niniejszy Regulamin, określający zasady uczestnictwa w Konkursie, zostanie udostępniony
na stronie internetowej www.skrytykuj.pl.
4. Zgłaszanie autorskich recenzji do Konkursu może nastąpić w okresie od 8 lutego do
19 marca 2018 r. w sposób określony szczegółowo w §4.
§ 2 CEL I NAGRODA
1. Celem Konkursu jest dokonanie wyboru członków Jury Młodych 11. Międzynarodowego
Festiwalu Kina Niezależnego OFF CAMERA zwanego dalej także „Festiwalem”, który odbędzie
się w dniach 27 kwietnia – 6 maja 2018 r. w Krakowie, a nagrodę w Konkursie stanowi
zakwalifikowanie do składu Jury Młodych.
2. Wyłonieni w wyniku Konkursu członkowie Jury Młodych powinni wykazywać się, obok
zamiłowania do sztuki filmowej, sprawnością w formułowaniu samodzielnych sądów.
3. W ramach nagrody uczestnictwa w składzie Jury Młodych, zwycięzcy Konkursu będą
uczestniczyli w dniach 27 kwietnia – 6 maja 2018 r. w festiwalowych pokazach filmowych
jako członkowie Jury Młodych oraz w Gali Zamknięcia Festiwalu, podczas której przyznają
nagrodę wybranemu filmowi.
4. Organizator Konkursu zobowiązuje się do zapewnienia dla Zwycięzcy Konkursu i opiekuna
(w przypadku osoby niepełnoletniej) :
a) pokrycia kosztów noclegu w wybranym przez Organizatora hotelu na czas trwania
Festiwalu
b) zwrotu kosztów przejazdu do hotelu wybranym przez Organizatora środkiem transportu
w obie strony.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowo maksymalnie
dwóch wyróżnień dla uczestników Konkursu.
§ 3 UCZESTNICY
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(ponadpodstawowych) oraz uczniowie 3 klasy gimnazjum zainteresowani tematyką filmową.
2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w ust. 1, która przed upływem Okresu
Konkursu zarejestruje się na Stronie Internetowej www.skrytykuj.pl i jako Uczestnik
konkursu zaakceptuje Regulamin Konkursu, udzieli zgody na przetwarzanie danych
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osobowych w zakresie określonym przez Organizatora Konkursu oraz weźmie udział
w Konkursie w sposób określony w § 4 poniżej.
3. Zwycięzcami Konkursu są uczestnicy - autorzy najlepszych recenzji pisemnych lub
wygłoszonych ustnie i utrwalonych audiowizualnie, którzy podlegają zakwalifikowaniu do
Jury Młodych 11. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego OFF CAMERA zwanego
dalej „Konkursem”.
4. W razie wątpliwości co do spełnienia wymogu określonego w ust. 1, Organizator może
zażądać przesłania oświadczenia wraz ze zdjęciem legitymacji szkolnej. Obowiązek
udowodnienia swojego wieku leży w tym wypadku po stronie uczestnika lub Zwycięzcy.
W przypadku braku możliwości udowodnienia swojego wieku, Zwycięzca zostanie
zdyskwalifikowany, a na jego miejsce zostanie wyznaczony inny uczestnik oceniony najwyżej
w Konkursie.
5. Każdy Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi podpisanego
oświadczenia ze zgodą na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych Konkursu
i Festiwalu (punkt 2 Załącznika nr 1).
6. Niepełnoletni zwycięzca konkursu jest zobowiązany przekazać podpisane przez rodziców
lub prawnych opiekunów oświadczenie, zawierające zgodę na udział w Festiwalu (punkt
1 Załącznika 1) oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych Konkursu
i Festiwalu (punkt 2 Załącznika nr 1).
7. W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji Konkursu.
8. W Konkursie mogą wziąć udział tylko Uczestnicy zamieszkujący i przebywający na terenie
Polski.
§ 4 PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika Konkursu recenzji video lub recenzji
tekstowej i umieszczeniu jej na stronie internetowej www.skrytykuj.pl. Zapisana przez
Uczestnika Konkursu w ten sposób recenzja, automatycznie bierze udział w Konkursie.
2. Recenzja video to recenzja wybranego przez Uczestnika Konkursu filmu, przygotowana w
formie nagrania video, zamieszczonego na portalu YouTube i podlinkowana na Stronie
Internetowej www.skrytykuj.pl za pomocą udostępnionych na niej w tym celu
mechanizmów. Długość recenzji video nie może przekraczać 7 minut.
3. Recenzja tekstowa to recenzja wybranego przez Uczestnika Konkursu filmu, napisana
przez niego i umieszczona na Stronie Internetowej www.skrytykuj.pl za pomocą
udostępnionych na niej w tym celu mechanizmów o długości 1000 do 8000 znaków ze
spacjami.
4. Zamieszczenie Recenzji na Stronie internetowej www.skrytykuj.pl oznacza przeniesienie
przez Uczestnika Konkursu (lub jego opiekuna prawnego, przedstawiciela ustawowego) na
Organizatora autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie i przestrzeni
wykorzystania pracy konkursowej przez Organizatora, w całości lub we fragmentach, na
wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 666, ze zm.) tj. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których
utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej–
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publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym we wszelkich
materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach
drukowanych, na stronach internetowych, broszurach, biuletynach, plakatach oraz innych
kanałach i narzędziach służących promocji Organizatora, dla celów Konkursu oraz dla innych
celów Organizatora związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
Powyższe następuje w zamian za udział w Konkursie.
5. Poprzez umieszczenie recenzji na Stronie internetowej www.skrytykuj.pl, Uczestnik
Konkursu oświadcza, iż posiada wszelkie prawa do zamieszczonych przez niego recenzji,
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a w szczególności prawa autorskie majątkowe
oraz prawa do wykorzystanych w recenzji znaków identyfikacyjnych, w tym znaków
towarowych i wizerunków. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich
oraz wobec Organizatora w przypadku naruszenia praw, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym. Uczestnik konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej
odpowiedzialności, w przypadku zgłoszenia wobec Organizatora roszczeń przez osoby
trzecie, oraz naprawi Organizatorowi poniesiona szkodę.
6. Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu kilka recenzji, jednak każdorazowo może
korzystać wyłącznie z jednego konta w celu udziału w Konkursie.
§ 5 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Oceny recenzji tekstowych i recenzji video zgłoszonych na Konkurs dokona Komisja
powołana przez Organizatora.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 6 kwietnia 2018 r. Publikacja informacji
o Zwycięzcach wraz z ich wynikami nastąpi na stronie internetowej www.skrytykuj.pl.
Publikacja informacji o Zwycięzcach może mieć także miejsce w Internecie, prasie, radio lub
w telewizji według wyboru Organizatora Konkursu.
3. Organizator poinformuje Uczestników o wyłonieniu Zwycięzcy poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres podany w trakcie rejestracji przez Uczestnika Konkursu.
Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierać będzie dane w przedmiocie
terminu, miejsca i warunków uczestnictwa w Festiwalu w charakterze członka Jury Młodych.
4. Organizator może zrezygnować z wyłaniania Zwycięzców lub ograniczyć ich liczbę.
5. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanego adresu poczty
elektronicznej lub inne dane umożliwiające jego identyfikację i niezbędne do realizacji
Konkursu, w tym w szczególności do poinformowanie o przyznanej Nagrodzie, a także za
brak podania wskazanych danych. W sytuacji niepotwierdzenia możliwości uczestnictwa
w Festiwalu przez trzy dni od ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator ma prawo
wyznaczyć innego Zwycięzcę na jego miejsce.
6. W przypadku, gdy Zwycięzca nie będzie miał możliwości udziału w festiwalu, Organizator
wyznaczy na jego miejsce innego uczestnika ocenionego najwyżej w Konkursie.
7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
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§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 922. z późn. zm.) wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i poinformowania o jego
wynikach.
3. Uczestnicy mają prawo do wglądu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania
i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne,
jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie,
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do
należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników
zostaną usunięte. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane, z wyjątkiem
publikacja informacji o Zwycięzcach Konkursu,
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorowi przysługuje na każdym etapie trwania Konkursu prawo do zmiany
Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego
zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na
stronie internetowej www.skrytykuj.pl, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator
zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już
nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku
zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli
prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany
lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
3. Informacji na temat Konkursu udziela:
- Agata Sotomska, email: asotomska@fn.org.pl, tel. +48 695 363 351.
4. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator
Konkursu.
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Załącznik nr 1

…………………………………………., dn.
………………………….…………………..

OŚWIADCZENIE - ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

.......................................................................................
(imię i nazwisko laureata konkursu)
.......................................................................................
(PESEL)
OŚWIADCZENIE
1. Ja niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na udział w pracach Jury Młodzieżowego na
11. Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera w Krakowie.
W związku z tym, oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu
(dostępnym na stronie www.skrytykuj.pl) i akceptuję go. Przyjmuję do wiadomości, że
członkowie Jury Młodych będą uczestniczyli w pokazach konkursowych i innych
wydarzeniach organizowanych w ramach Festiwalu w dniach 27 kwietnia – 6 maja 2018
r. w obiektach festiwalowych na terenie Krakowa.
2. Wyrażam zgodę na to, aby mój utrwalony na fotografiach lub audiowizualnie wizerunek
i/lub głos oraz moja wypowiedź (wraz z imieniem i nazwiskiem, jeżeli Organizator uzna to
za stosowne) - w całości lub w postaci dowolnych fragmentów, zostały wykorzystane,
również w materiałach promocyjnych lub reklamowych. Nieodpłatne zezwolenie
(upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego
ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu lub wypowiedzi
na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach
wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci
multimedialnej (w tym Internet);
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach
wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu
komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
c) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
d) prawo obrotu w kraju i za granicą;
e) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których wizerunek, głos,
wypowiedź utrwalono
f) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację
naziemną;
g) nadawanie za pośrednictwem satelity, retransmisja;
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h) sporządzanie wersji obcojęzycznych
i) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
j) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie na stronach internetowych,
w tym na stronach Organizatora
k) wykorzystanie fragmentów do celów promocyjnych i reklamy w celach promocji
działalności Organizatora Konkursu oraz innych podobnych instytucji, w tym do
rozpowszechniania w ramach festiwali, konkursów i innych imprez kulturalnych
audycji,
l) umieszczenie i wykorzystanie fotosów we własnych materiałach promocyjnych, na
stronach internetowych, w prasie, w reklamie mało- i wielkoformatowej, na okładkach
ewentualnych nośników i na nich samych oraz przekazanie tego prawa kontrahentom
krajowym i zagranicznym, z wyłączeniem promocji politycznej;
3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie
wykorzystywania mojego wizerunku, głosu oraz wypowiedzi - w całości lub w postaci
dowolnych fragmentów.
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zestawiania mojej wypowiedzi z innymi utworami,
skracania, w zakresie pół eksploatacji wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem
poszanowania moich praw osobistych.

I wariant
Oświadczam, że jestem pełnoletni(a) i nieograniczony(a) w zdolności do czynności prawnych.
Oświadczam też, że w całości przeczytałem/am treść powyższego Oświadczenia i w pełni je
rozumiem.

......................................................................................................................................
(własnoręczny podpis, data)
II wariant
Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym/ opiekunem prawnym uczestnika
zajęć. Oświadczam też, że w całości przeczytałem/am treść powyższego Oświadczenia
i w pełni je rozumiem.

......................................................................................................................................
(własnoręczny podpis, data)

-6-

