REGULAMIN KONKURSU „KRYTYK PISZE”
EDYCJA 2018

INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Krytyk pisze” (zwanego dalej Konkursem) jest Festiwal
Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja (zwany dalej Organizatorem).
2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj nagród i sposób
ich uzyskania.
3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.kameraakcja.com.pl

KALENDARZ KONKURSU
1. Otwarcie naboru zgłoszeń do Konkursu– 27.07.2018 r.
2. Zakończenie naboru – 24.09.2018 r.
3. Wyłonienie Laureatów Konkursu, których prace zostały nagrodzone
przez jury - 8.10.2018 r.
4. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu i wręczenie nagród podczas uroczystej
gali Otwarcia Festiwalu– 18.10.2018 r.
UPRAWNIENI UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma formułę otwartą.
2. W Konkursie udział mogą wziąć osoby w wieku do 26 lat (włącznie).
3. Autorzy pracy akceptują możliwość wykorzystania danych osobowych i tekstów
konkursowych w celach promocyjnych przez Organizatora Festiwalu.

4. W związku ze zmianą regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych
osobowych, Autorzy prac akceptują politykę prywatności Festiwalu dostępną pod
linkiem: http://kameraakcja.com.pl/polityka-prywatnosci/

ZADANIE KONKURSOWE
1. Zadaniem konkursowym jest przesłanie tekstu krytycznego o dowolnej tematyce
filmowej
2. Objętość tekstu powinna wynosić 7 000 - 10 000 znaków ze spacjami.

WYMAGANIA FORMALNE
Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. Wypełnić
formularz
konkursowy
http://kameraakcja.com.pl/konkursy-2018/

dostępny

na

stronie:

2. Przesłać tekst krytyczny (plik tekstowy) w wersji elektronicznej nazwany
według wzoru (nazwisko_imię.doc) na adres konkurs@kameraakcja.com.pl
3. W tytule maila należy wpisać: KONKURS KRYTYK PISZE_nazwisko
imię

DANE OSOBOWE I SPOSÓB ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) w zakresie czynności
związanych z organizacją Konkursu, a także na publikację imienia, nazwiska, daty urodzenia,
notki biograficznej i zdjęcia uczestnika w materiałach promocyjnych Festiwalu.
Aby przystąpić do Konkursu należy:
1. Zapoznać się z jego Regulaminem.
2. Zapoznać się z polityką prywatności festiwalu.
3. Przesłać tekst krytyczny w wersji elektronicznej (nazwisko_imię.doc) na adres
konkurs@kameraakcja.com.pl
4. W tytule maila należy wpisać: 
KONKURS KRYTYK PISZE_nazwisko imię
5. Formularz zgłoszeniowy oraz praca konkursowa, powinny dotrzeć do Organizatorów
najpóźniej do dnia zakończenia naboru do Konkursu, tj. do 24.09.2018 r. Decyduje
data wpłynięcia kompletnego zgłoszenia do Organizatora.

KOMISJA SELEKCYJNA I JURY
1. W jury zasiądą krytycy filmowi i twórcy filmowi.
2. Jury przyznaje dwie nagrody za Najlepszy Tekst Krytyczny - osobno nagroda
przyznana przez krytyków filmowych oraz twórców filmowych.
3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.
4. Jury może przyznać wyróżnienia w Konkursie.
5. Każdy uczestnik Konkursu będzie miał pierwszeństwo w zapisach na warsztaty
krytyczno-filmowe organizowane podczas 9. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej
Kamera Akcja.
6. Laureat Konkursu otrzyma darmowy karnet na 9. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej
Kamera Akcja dla siebie oraz dla osoby towarzyszącej wskazanej w formularzu
konkursowym.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Uczestnicy, wysyłając zgłoszenie do Konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatna publikację
tekstów konkursowych w mediach patronackich.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką
Konkursu, przekraczających określoną Regulaminem objętość, naruszających prawa
autorskie innych osób (plagiaty).
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy
Festiwalu.
5. Na pytania dotyczące Regulaminu oraz Konkursu “Krytyk pisze” odpowiada
koordynator - Agnieszka Hawryluk - pod adresem: konkurs@kameraakcja.com.pl.

