Pierwsze Mazurskie Warsztaty Filmowców Amatorów Giżycko 2016
„Człowiek i przyroda”
REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH FILMOWYCH
I. Termin, miejsce, organizatorzy:
§1
Warsztaty Filmowe (zwane dalej „Warsztatami”) są przedsięwzięciem edukacyjno-kulturalnym
odbywającym się w ramach Pierwszych Mazurskich Warsztatów Filmowców Amatorów Giżycko 2016
pod hasłem „Człowiek i przyroda” w dniach 9 – 14 sierpnia 2016 r. w Giżycku.
§2
Organizatorem warsztatów jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku,
zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem, działająca w porozumieniu z Gdyńską Szkołą
Filmową.

II. Misja Warsztatów:
§3
Celem Warsztatów jest:
1. edukacja ekologiczna;
2. wspieranie rozwoju twórczości filmowej;
3. popularyzacja edukacji filmowej jako metody upowszechniania kultury i postaw ekologicznych
wśród młodzieży i dorosłych;
4. promocja regionu Mazur poprzez inicjowanie nowatorskich działań artystycznych i kulturalnych;
5. kreowanie pozytywnych wzorców poprzez filmy krótkometrażowe o ludziach zaangażowanych w
„Naturalne Mazury”.
III. Wyłonienie uczestników Warsztatów Filmowych:
§4
1.W Warsztatach weźmie udział od 8 do 10 osób wyłonionych w drodze konkursu. Warsztaty będą
stanowiły formę nagrody dla uczestników konkursu.
2. Tematem nadsyłanych prac konkursowych są zachowania człowieka na rzecz lub przeciwko
środowisku naturalnemu Mazur.
IV. Zasady udziału w konkursie, o który mowa w par. 4:

§5
1. Do udziału w konkursie, a potem w Warsztatach może zgłosić się każda osoba w wieku od 18 lat
(zwana dalej Uczestnikiem). Warunkiem udziału w konkursie (potem ewentualnie w Warsztatach)
jest dostarczenie pocztą tradycyjną, elektroniczną lub wprost do siedziby Fundacji następujących
dokumentów:
a) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny na stronie internetowej Fundacji w zakładce dotyczącej
Warsztatów:
www.jeziora.com.pl ;
b) wykonana samodzielnie praca konkursowa (do wyboru z podanych możliwości): krótki filmik (2
minuty z linkiem do strony lub na płycie), 5 wykonanych przez siebie zdjęć, scenariusz bądź inna
praca literacka (maksymalnie 2 strony A-4).
2. Dokładnie wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z pracą konkursową należy przesłać lub
dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 na
adres: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 4a, e-mail:
fundacja@jeziora.com.pl z dopiskiem: „Warsztaty Filmowe – konkurs”.
3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w
FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych
osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w konkursie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE, które nie dotarły do
niego lub dotarły z opóźnieniem, na skutek przyczyn niezależnych (np. opóźnienie ze strony firm,
które realizowały wysyłkę).
5. O przyjęciu na Warsztaty decyduje pisemne potwierdzenie otrzymane od Organizatora. Kwalifikacji
Uczestników dokona jury oceniające prace konkursowe na podstawie dokumentów wskazanych w p.
1 niniejszego paragrafu. Informacje na temat wyników kwalifikacji można również uzyskać
telefonicznie po 5.08. 2016 r. lub w serwisie internetowym: www.jeziora.com.pl.

V. Formuła Warsztatów:
§6

1.Wszelkie autorskie prawa majątkowe do formuły, a także efektów Warsztatów posiada
Organizator.
2. Uczestnicy wyłonieni w konkursie biorą udział w Warsztatach, które odbędą się od 9 do 14 sierpnia
2016 r. i są bezpłatne. Bezpłatne dla uczestników są koszty noclegów (z wyjątkiem mieszkańców
Giżycka). Natomiast koszty wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

VI. Uwagi porządkowe:

§7
Zakwalifikowany Uczestnik ma prawo i obowiązek udziału we wszystkich zajęciach (wykładach,
spotkaniach, ćwiczeniach praktycznych oraz imprezach towarzyszących) przewidzianych programem
Warsztatów.

§8
Zgłoszenie udziału w Warsztatach oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego
Regulaminu.
§9
Wszelkie materiały filmowe zrealizowane podczas Warsztatów stanowią własność Organizatora
i zostaną udostępnione na zasadach „wolnej licencji”. Uczestnik wyraża zgodę na promowanie
efektów swojej działalności artystycznej zrealizowanej w ramach Warsztatów poprzez
umieszczenie portfolio lub innego utworu audiowizualnego (w tym również całego filmu
zrealizowanego w ramach Warsztatów) promującego misję i cele edukacyjne Warsztatów Filmowych
w stacjach telewizyjnych i radiowych, wydawnictwach DVD oraz w sieci Internet.
§10
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz udziału w Warsztatach (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833).
§11
Informacje takie jak adres zamieszkania, telefon, e-mail służą jedynie do celów związanych
z organizacją Warsztatów i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora.

§12
Za całość spraw związanych z przygotowaniem i przebiegiem Warsztatów odpowiedzialni są:
Organizator oraz Producent Warsztatów, posiadający decydujący głos w kwestiach spornych,
nieobjętych regulaminem lub wymagających dodatkowych interpretacji.

§13
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

VII. Dodatkowe informacje:
§14
Dane Organizatora:
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
ul. Nowowiejska 4A, 11-500 Giżycko
tel.: 87 428 04 90
fax.: 87 428 04 91
e-mail: fundacja@ jeziora.com.pl
§15
Niniejszy Regulamin dostępny jest w serwisie internetowym Warsztatów znajdującym się pod
adresem:
www.jeziora.com.pl

