
REGULAMIN 

KONKURS NA SCENARIUSZ FILMU KRÓTKOMETRAŻOWEGO 

„FILM PISZEMY!” 

 CZAS TRWANIA KONKURSU: 08.10-17.11.2019 

 

 

1. ORGANIZATOR 

Fabryka Kultury w Redzie, Studio Filmowe Czarna Zebra, Akademia 

Twórców 

 

2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

Konkurs trwa od 8 października do 17 listopada 2019,  

do godziny 23:59:59 

Zgłoszenie należy przesłać na e-mail: filmpiszemy@czarnazebra.pl 

 

Załączniki, które musi zawierać zgłoszenie:  

 

1] scenariusz filmu krótkometrażowego (do 30 min) (pdf) 

2] streszczenie scenariusza + logline (1 str. A4)(pdf) 

3] formularz zgłoszeniowy (odręcznie podpisany / skan lub zdjęcie) 

4] oświadczenie (odręcznie podpisany / skan lub zdjęcie) 

 

3. CEL KONKURSU 

Wyłonienie scenariusza filmu krótkometrażowego,  

na podstawie którego zostanie stworzony film podczas 

warsztatów „Film Kręcimy!” w Fabryce Kultury w Redzie. 

 

4. UCZESTNICY 

>> Konkurs skierowany jest do osób zawodowo lub amatorsko 

tworzących scenariusze filmowe. 

>> Uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden scenariusz. 

>> Przesłanie zgłoszenia udziału (maila wraz z załącznikami) 

w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego Regulaminu. 

 

mailto:konkurs@czarnazebra.pl


5. OCENA PRAC  

>> Konkurs jest jednoetapowy 

>> Scenariusz będzie oceniało trzyosobowe jury powołane  

przez Organizatora.  

>> Ocenie podlegać będą: kreatywność, potencjał filmowy  

i zgodność z założeniami konkursu. 

>> Nagrody: I miejsce - 1000 PLN, II, III – nagrody rzeczowe. 

 

Jeden ze scenariuszy zostanie zrealizowany w formie filmu 

podczas warsztatów „Film Kręcimy! 2019”. 

 

>> Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia 

konkursu lub nie przyznania jednej z nagród, a także  

do przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn  

od niego niezależnych oraz do zmiany Regulaminu bez podania 

przyczyny. 

 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

>> Wyniki konkursu zostaną podane na stronie 

www.fabrykakultury.pl na www.facebook.com/filmkrecimyreda   

>> Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.  

>> Wręczenie nagród odbędzie się w Fabryce Kultury w Redzie  

w terminie do 3 tygodni od ogłoszenia wyników konkursu. 

 

 

7. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

Informacje merytoryczne dotyczące konkursu: 

filmpiszemy@czarnazebra.pl 

 

8. DANE ADRESOWE ORGANIZATORA 

Fabryka Kultury w Redzie 

ul. Łąkowa 59A, 84-240 Reda 

www.fabrykakultury.pl 

 

 

http://www.facebook.com/filmkrecimyreda
mailto:konkurs@czarnazebra.pl


Studio Filmowe Czarna Zebra Sp. z o. o. 

ul. Tenisowa 19, 84-240 Reda 

www.czarnazebra.pl  

 

9. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Zgłoszenie scenariusza do konkursu jest równoznaczne z: 

 

1] Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2] Złożeniem oświadczenia o posiadaniu pełni praw autorskich do 

przesłanego scenariusza. 

3] Wyrażeniem zgody na nieodpłatne, nie ograniczone czasowo  

i terytorialnie, publikowanie całości lub fragmentów scenariusza w 

celach niekomercyjnych przez Organizatora oraz w celach 

dydaktycznych i promocyjnych.  

4] Autor zwycięskiej pracy zobowiązuje się do przeniesienia 

autorskich niewyłącznych praw majątkowych do scenariusza z 

możliwością wykorzystywania go na polach eksploatacji obejmujących 

m.in. utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, 

wyświetlanie, odtwarzanie, emitowanie i reemitowanie zgodnie z 

regulacjami zawartymi w Ustawie z dn. 4 lutego 1994 roku O prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

A także udostępniania w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym bez względu na sposób i 

technologie, w tym w Internecie. Autor wyraża zgodę na 

zrealizowanie swojego scenariusza w trakcie warsztatów „Film 

Kręcimy”. 

5] Wszystkie warunki dotyczące eksploatacji i rozpowszechniania 

mogą być doprecyzowane w umowie. 

6] Postanowienia Regulaminu są podstawą do przeprowadzenia 

konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatorów 

i od komisji konkursowej. 

 

 

 

 

http://www.czarnazebra.pl/


ZAŁĄCZNIK NR 1 / FILM PISZEMY! 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU „FILM PISZEMY!” 

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

 

TELEFON: 

 

E-MAIL: 

 

DATA URODZENIA: 

 

 

 

 

.............................. 

Miejscowość, data i podpis* 

 

 

* W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie podpisują rodzice  

lub opiekunowie prawni uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 / FILM PISZEMY! 

 

OŚWIADCZENIE „FILM PISZEMY!” 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 

2014r., poz. 1182 z późn. zm.) przez Organizatora konkursu, dla 

celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu na 

scenariusz filmu krótkometrażowego „Film Piszemy! 2018”. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu 

„Film Piszemy! 2019” i przyjmuję warunki w nim określone. 

3. Oświadczam, że jestem autorem złożonego scenariusza, oraz, że 

jest ona oryginalny i nie narusza jakichkolwiek praw autorskich 

osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 

4. Oświadczam, że projekt scenariusza jest utworem pierwotnym, 

autorskim i został opracowany w celu uczestnictwa w konkursie 

„Film Piszemy! 2019”. 

5. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Organizatora, ani 

członkiem ich najbliższej rodziny. 

6. Jeśli scenariusz otrzyma 1, 2 lub 3 miejsce autor wyraża zgodę 

na modyfikowanie scenariusza do własnych celów pokonkursowych lub 

poprawek dzieła nabytego w drodze konkursu na potrzeby filmu 

tworzonego na warsztatach „Film Kręcimy!”. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe i/lub 

niewłaściwe dostarczenie materiałów na konkurs.  

 

 

.............................. 

Miejscowość, data i podpis* 

 

* W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie podpisują rodzice  

lub opiekunowie prawni uczestnika 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych Fabryka Kultury z siedzibą w Redzie, 

przy ul. Łąkowej 59A; 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nad-

zorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@reda.pl; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu;  

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych;  

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, 

do jakich zostały zebrane; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa; 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej okre-

ślonych celów;  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwa-

rzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych;  

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podda-

wane profilowaniu. 

 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji                     

i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach        

konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych 

jest Fabryka Kultury z siedzibą w Redzie, przy ul. Łąkowej 59A. Posiadam 

wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 

celów, w jakim zostały zebrane. 

 

 

 

..................................................  

(data i podpis) 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie, wykorzystanie 

i rozpowszechnianie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka, utrwa-

lonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci foto-

grafii i dokumentacji filmowej) przez Fabrykę Kultury z siedzibą w Redzie, 

przy ul. Łąkowej 59A, na potrzeby konkursu: „Film Piszemy!2019: Niniejsza 

zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani tery-

torialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczegól-

ności rozpowszechnianie w Internecie w tym na stronie Fabryki Kultury z 

siedzibą w Redzie, oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp. 

(informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie Stanów 

Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony 

danych osobowych). Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji 

obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych. 

 

 

 

.................................................  

(data i podpis) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


