
Przyślij do nas swój film i zdobądź indeks!
REGULAMIN KONKURSU 

$1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego 
Hasa, 31-113 Kraków, ul. Kapucyńska 3/3.

2. Celem konkursu jest przyznanie stypendium na semestr nauki w Krakowskiej Szkole 
Filmowej im. Wojciecha Jerzego Hasa, ułatwienie dostępu do edukacji filmowej, 
rozwijanie zainteresowania sztuką filmową wśród młodych ludzi.  

3. Pracę konkursową stanowi: film zapisany na nośniku DVD.

$2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs jest otwarty, mogą wziąć w nim udział osoby fizyczne, posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania nałożone niniejszym 
regulaminem, zwane dalej „Uczestnikiem”, za wyjątkiem: absolwentów i aktualnych 
słuchaczy Krakowskiej Szkoły Filmowej im. Wojciecha Jerzego Hasa, członków Jury 
i ich najbliższej rodziny.

2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która ukończyła szkołę średnią, stworzyła 
film zgłoszony do konkursu i posiada do niego pełnię praw autorskich.

3. Praca konkursowa nie może naruszać niczyich praw i dóbr osobistych, obrażać 
uczuć religijnych, ani też godzić w dobre obyczaje.

4. Prace przyjmowane będą wyłącznie w postaci zapisu na płytach DVD. Organizatorzy 
nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia nadesłanych nośników. 
Jeśli uszkodzenia te lub błędy popełnione przy zapisie uniemożliwią ocenę pracy, 
zgłoszenie zostanie wykluczone z konkursu.

5. Organizatorzy nie mają obowiązku informowania Uczestników o zaistnieniu 
przeszkody opisanej w punkcie 3. Dołożą jednak starań, aby w miarę swoich 
możliwości informacje te przekazać.

6. Na nośniku nie mogą znajdować się jakiekolwiek inne dane poza pracą nadesłaną 
na konkurs.

7. W pakiecie nadesłanym przez Uczestnika powinna znajdować się:
            a) odpowiednio zabezpieczony nośnik (płyta DVD) z pracą konkursową – filmem

b) wypełniona przez uczestnika karta zgłoszeniowa wraz z oświadczeniem o pełni 
praw autorskich i zgodą na wykorzystanie prac w celach konkursowych, pobrana ze 
strony: http://www.ksfilm.pl/filebrowser/karta_zgloszeniowa_stypendium.pdf

8. Wszystkie wymienione powyżej oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym 
podpisem uczestnika. Brak w/w wyklucza nadesłane prace z konkursu. 

9. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden film. 
10.  Dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu. 
11. Uczestnicy otrzymają e-mail potwierdzający zaakceptowanie zgłoszenia. 

§3 
OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODA

1. Termin nadsyłania prac mija w dniu 15. 09. 2016 r. Prace po tym terminie nie wezmą 



udziału w konkursie. 
2. Oceny filmów dokona Jury powołane przez organizatorów. 
3. Jury dokona oceny prac i wyłoni zwycięzcę.
4. Decyzja Jury jest ostateczna, a Uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań. 
5. W przypadku stwierdzenia przez Jury, że żadna ze złożonych prac nie spełnia 

wystarczających kryteriów do wyłonienia Laureata, Jury ma prawo do rozwiązania 
Konkursu bez rozstrzygnięcia.

6. Obrady Jury są tajne. 
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20. 09. 2016 r. Wyniki zostaną opublikowane 

na stronie www.ksfilm.pl.
8. O przyznaniu nagrody zwycięzca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
9. Organizatorzy przewidują następującą nagrodę:

Semestralne stypendium wraz z wpisowym uprawniające do nauki w Krakowskiej 
Szkole Filmowej wybranej specjalności: reżysersko-scenopisarskiej lub 
operatorsko-montażowej.
Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę. 
Na Laureacie spoczywać będzie obowiązek pokrycia zryczałtowanego podatku 
dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. 
Na Laureacie spoczywać będzie także obowiązek wspierania działalności Szkoły. 

§ 4 
WYKORZYSTANIE PRAC KONKURSOWYCH

1. Z chwilą nadesłania Pracy konkursowej Uczestnik udziela Szkole nieodpłatnej 
licencji na korzystanie z pracy na czas trwania konkursu wyłącznie dla potrzeb 
rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie Pracy 
konkursowej oraz że jego Praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

§5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prace konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie 
sobie rościć prawa do nadesłanej przez Uczestnika Pracy konkursowej. 

3. Organizator nie zwraca nadesłanych Prac konkursowych. 
4. Bieżące komunikaty związane z konkursem publikowane będą na stronie 

www.ksfilm.pl
5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne ze zrozumieniem i akceptacją przez 

uczestnika treści niniejszego Regulaminu.
6. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Szkoła .
7. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można 

uzyskać pod adresem e-mail: szkola@ksfilm.pl.


