REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA
9. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA
§1
INFORMACJE OGÓLNE
a) Niniejszy regulamin określa warunki i zasady zakupu karnetów na 9. Festiwal
Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja, który odbędzie się w Łodzi w dniach 18-21
października 2018 r.
b) Organizatorem internetowej sprzedaży karnetów jest Fundacja FKA zwana dalej
„Organizatorem”.
c) „Zamawiającym” jest osoba, która dokona zamówienia na karnet według wskazówek
Organizatora. Zamawiający wysyłając zamówienie na karnet oświadcza, że akceptuje
wszystkie zapisy regulaminu.
d) Sprzedaż odbywa się w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego Organizatora. Całkowitą kwotę z tytułu sprzedaży karnetów Organizator
przeznacza na pokrycie kosztów produkcji festiwalu i dalszych działań statutowych.
e) Zamawiający oświadcza, że akceptuje politykę prywatności* Fundacji FKA.
* W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące ochrony danych
osobowych. Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem (tzw. RODO) od tego dnia
obowiązują m.in. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe
są wykorzystywane i w jakim zakresie. W związku z tym od 25 maja 2018 r. zmieniła
się Polityka Prywatności związana z działalnością statutową Fundacji FKA, która
dostępna jest pod linkiem: http://kameraakcja.com.pl/polityka-prywatnosci/
§2
RODZAJE KARNETÓW
a) Organizator prowadzi dystrybucję następujących rodzajów karnetów:
- KARNETY UCZESTNIKA (płatne, cena: 50 zł)
Karnet uczestnika przeznaczony jest dla wszystkich widzów. Karnet uczestnika
uprawnia do udziału we wszystkich wydarzeniach festiwalu - z wyjątkiem wydarzeń,
na które obowiązują specjalne zaproszenia.
- KARNETY BRANŻOWE (płatne, cena: 25 zł)
Karnet branżowy przeznaczony jest wyłącznie dla studentów/absolwentów
kulturoznawstwa, filmoznawstwa lub szkół artystycznych oraz twórców filmowych i
przedstawicieli branży. Karnet branżowy uprawnia do udziału we wszystkich

wydarzeniach festiwalu - z wyjątkiem wydarzeń, na które obowiązują specjalne
zaproszenia.
- KARNETY BLOGERA (bezpłatne)
Karnet blogera przeznaczony jest dla wszystkich miłośników kina, którzy prowadzą
własnego bloga/vloga filmowego przez minimum 6 miesięcy przed złożeniem
zamówienia. Karnet blogera uprawnia do udziału we wszystkich wydarzeniach
festiwalu - z wyjątkiem wydarzeń, na które obowiązują specjalne zaproszenia.
- KARNETY MEDIA (bezpłatne)
Karnet media przeznaczony jest dla osób pracujących lub współpracujących z
redakcjami prasowymi, stacjami radiowymi, stacjami telewizyjnymi, portalami
internetowymi. Karnet media uprawnia do udziału we wszystkich wydarzeniach
festiwalu - z wyjątkiem wydarzeń, na które obowiązują specjalne zaproszenia.
- KARNET PROMOCYJNY (płatny i bezpłatny, cena znajduje się na
kuponie zniżkowym)
Karnet promocyjny, który można nabyć dzięki kuponom zniżkowym dystrybuowanym
przez partnerów Organizatora lub też poprzez okazanie: Migawki MPK Łódź, biletu z
Muzeum Kinematografii lub Kina Kinematograf, karty Młodzi w Łodzi, Karty
absolwenta UŁ. Karnet uprawnia do udziału we wszystkich wydarzeniach festiwalu - z
wyjątkiem wydarzeń, na które obowiązują specjalne zaproszenia. Cena za karnet w
przypadku kuponu promocyjnego jest uzależniona od rodzaju kuponu. Informacja o
cenie karnetu promocyjnego znajduje się na kuponie.

§3
OKRES DYSTRYBUCJI
Zamówienia internetowe na karnety wymienione w §2 można składać od 27 lipca
2018 r. do 16 października 2018 r. , do godziny 15:00 lub do wyczerpania puli
karnetów przeznaczonych do sprzedaży internetowej. Po tym okresie karnety można
zakupić jedynie w Centrum Festiwalowym, w godzinach wyznaczonych przez
Organizatora.

§4
ZAMÓWIENIE, PŁATNOŚĆ, ODBIÓR KARNETU
Zamówienie karnetu następuje poprzez wysłanie przez Zamawiającego formularza
rejestracyjnego
dostępnego
na
stronie
internetowej
festiwalu
www.kameraakcja.com.pl z danymi wymaganymi przez Organizatora (określonymi w
dalszej części Regulaminu).

a) W przypadku KARNETU UCZESTNIKA w formularzu rejestracyjnym należy
wypełnić następujące dane:
1)
Imię i nazwisko
2) Adres e-mail
3) Telefon
4) Oświadczenie o akceptacji wszystkich zapisów Regulaminu Festiwalu
5) Oświadczenie o akceptacji polityki prywatności Fundacji FKA
●

●
●

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Zamawiający otrzyma w ciągu 48 godzin
wiadomość zwrotną od Organizatora, która będzie zawierała dane niezbędne do
finalizacji zamówienia i dokonania płatności tj.
1) Numer konta bankowego Organizatora
2) Nazwę identyfikacyjną zamówienia, którą należy umieścić w TYTULE
PRZELEWU
3) Wysokość kwoty przelewu – 50 zł
Po dokonaniu płatności Zamawiający zobowiązany jest do wydrukowania dowodu
wpłaty oraz okazania go przy odbiorze karnetu uczestnika.
Przygotowany karnet uczestnika, Zamawiający będzie mógł odebrać od dnia otwarcia
festiwalu (18 października 2018 r.) od godziny 14:00 w Centrum Festiwalowym
(Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Budynek
Z, ul. Targowa 61/63, Łódź) po okazaniu dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty.
b) W przypadku KARNETU BRANŻOWEGO w formularzu rejestracyjnym należy
wypełnić następujące dane:
1)
Imię i nazwisko
2)
Adres e-mail
3)
Telefon
4)
Nazwa uczelni, kierunek i data rozpoczęcia studiów (opcjonalnie)
5)
Nazwę firmy (opcjonalnie)
6)
Oświadczenie o akceptacji wszystkich zapisów Regulaminu Festiwalu
7)
Oświadczenie o akceptacji polityki prywatności Fundacji FKA

●

●
●

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Zamawiający otrzyma w ciągu 48 godzin
wiadomość zwrotną od Organizatora, która będzie zawierała dane niezbędne do
finalizacji zamówienia i dokonania płatności tj.
1)
Numer konta bankowego Organizatora
2)
Nazwę identyfikacyjną zamówienia, którą należy umieścić w TYTULE
PRZELEWU
3)
Wysokość kwoty przelewu – 25 zł
Po dokonaniu płatności Zamawiający zobowiązany jest do wydrukowania dowodu
wpłaty oraz okazania go przy odbiorze karnetu branżowego.
Przygotowany karnet branżowy, Zamawiający będzie mógł odebrać od dnia otwarcia
festiwalu (18 października 2018 r.) od godziny 14:00 w Centrum Festiwalowym
(Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Budynek
Z, ul. Targowa 61/63, Łódź) po okazaniu dowodu tożsamości, dokumentu
weryfikującego status studenta lub ukończenie studiów na ww. kierunkach (np. karta
ocen) oraz dowodu wpłaty.

c) W przypadku KARNETU BLOGERA w formularzu rejestracyjnym należy
wypełnić następujące dane:
1) Imię i nazwisko
2) Adres e-mail
3) Telefon
4) Adres internetowy bloga/vloga filmowego
5) Oświadczenie o akceptacji wszystkich zapisów Regulaminu Festiwalu
6) Oświadczenie o akceptacji polityki prywatności Fundacji FKA
●
●

●

●

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Zamawiający otrzyma w ciągu 48 godzin
wiadomość zwrotną od Organizatora, z informacją o przyznaniu karnetu blogera.
Uwaga! Każdy bloger akredytowany na festiwalu zobowiązany jest do publikacji
minimum 3 materiałów o festiwalu (w tym 1 zapowiedzi przed rozpoczęciem
festiwalu). Linki do opublikowanych materiałów należy wysyłać niezwłocznie po
publikacji
na
adres:
biuro@kameraakcja.com.pl
oraz
na
adres
michal@kameraakcja.com.pl
Przygotowany karnet blogera, Zamawiający będzie mógł odebrać od dnia otwarcia
festiwalu (18 października 2018 r.) od godziny 14:00 w Centrum Festiwalowym
(Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Budynek
Z, ul. Targowa 61/63, Łódź) po okazaniu dowodu tożsamości oraz potwierdzeniu
publikacji zapowiedzi festiwalu.
Karnet blogera można odebrać wyłącznie osobiście. Nieodebranie przyznanego
karnetu blogera podczas festiwalu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w
wysokości 10 zł za jego produkcję. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza iż
akceptuje powyższy warunek regulaminowy.
d) W przypadku KARNETU MEDIA w formularzu rejestracyjnym należy wypełnić
następujące dane:
1) Imię i nazwisko
2) Adres e-mail
3) Telefon
4) Nazwa, telefon i adres e-mail redakcji prasowej, stacji radiowej, stacji
telewizyjnej, portalu internetowego
5) Oświadczenie o akceptacji polityki prywatności Fundacji FKA

●
●

●

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Zamawiający otrzyma w ciągu 48 godzin
wiadomość zwrotną od Organizatora, z informacją o przyznaniu karnetu media.
Uwaga! Każdy dziennikarz akredytowany na festiwalu zobowiązany jest do publikacji
minimum 1 materiału o festiwalu tj. zapowiedzi lub relacji. Link/skan do
opublikowanych materiałów należy wysyłać niezwłocznie po publikacji na adres:
biuro@kameraakcja.com.ploraz na adres michal@kameraakcja.com.pl
Przygotowany karnet media, Zamawiający będzie mógł odebrać od dnia otwarcia
festiwalu (18 października 2018 r.) od godziny 14:00 w Centrum Festiwalowym
(Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Budynek
Z, ul. Targowa 61/63, Łódź)po okazaniu dowodu tożsamości.

●

Karnet media można odebrać wyłącznie osobiście. Nieodebranie przyznanego karnetu
prasowego podczas festiwalu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości
10 zł za jego produkcję. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza iż akceptuje
powyższy warunek regulamin.
e) W przypadku KARNETU PROMOCYJNEGO, Migawka MPK Łódź, bilet z
Muzeum Kinematografii lub Kina Kinematograf, karta Młodzi w Łodzi, Karta
absolwenta UŁ lub kupon zniżkowy dystrybuowany przez Partnerów Organizatora
można wykorzystać do zakupu karnetu w promocyjnej cenie. W tym celu należy
okazać jedną z wymienionych tj. kartę / kupon / bilet w recepcji festiwalowej
(Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi,
Budynek Z, ul. Targowa 61/63, Łódź) lub postępować według instrukcji
znajdującej się na kuponie. W przypadku rejestracji internetowej należy wypełnić
następujące dane:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

●

●
●

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Rodzaj kuponu zniżkowego
Oświadczenie o akceptacji wszystkich zapisów Regulaminu Festiwalu
Oświadczenie o akceptacji polityki prywatności Fundacji FKA

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Zamawiający otrzyma w ciągu 48 godzin
wiadomość zwrotną od Organizatora, która będzie zawierała dane niezbędne do
finalizacji zamówienia i dokonania płatności tj.:
1) Numer konta bankowego Organizatora
2) Nazwę identyfikacyjną zamówienia, którą należy umieścić w TYTULE
PRZELEWU
3) Wysokość kwoty przelewu w zależności od rodzaju Kuponu Zniżkowego
Po dokonaniu płatności Zamawiający zobowiązany jest do wydrukowania dowodu
wpłaty oraz okazania go przy odbiorze karnetu branżowego.
Przygotowany karnet promocyjny, Zamawiający będzie mógł odebrać od dnia otwarcia
festiwalu (18 października 2018 r.) od godziny 14:00 w Centrum Festiwalowym
(Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Budynek
Z, ul. Targowa 61/63, Łódź) po okazaniu dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty (w
przypadku korzystania z kuponu zniżkowego).

§5
POZOSTAŁE INFORMACJE

a) Wysłanie zamówienia oznacza akceptację Zamawiającego na otrzymywanie
newslettera festiwalu na adres e-mail, z którego wysłane zostało zamówienie.
b) Wysłanie zamówienia oznacza akceptację Zamawiającego na politykę prywatności
stosowaną przez Festiwal.
c) Karnety są imienne – zostanie na nich umieszczone imię i nazwisko Zamawiającego.
d) Nie można przepisać, oddać, pożyczyć karnetu innej osobie.

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

w)
x)

Nie można dokonać zwrotu karnetu.
Nie będą wydawane duplikaty karnetów.
Ilość poszczególnych typów karnetów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży karnetów w każdej
chwili.
Organizator zastrzega sobie możliwość prowadzenia akcji promocyjnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie festiwalu.
Organizator informuje, iż w przypadku wybranych projekcji o największych
zainteresowaniu publiczności, karnet nie daje gwarancji wejścia na pokaz. Nie ma
możliwości rezerwacji miejsc na seansach, obowiązuje kolejność przyjścia na
projekcję.
Karnet upoważnia do wstępu na wszystkie wydarzenia festiwalu (poza tymi, na które
obowiązuje specjalne zaproszenie).
Po każdym seansie należy opuścić salę projekcyjną.
Pierwszeństwo wejścia na seans mają osoby z karnetami.
Jedynie w przypadku wolnych miejsc sprzedawane są bilety w cenie 7 zł.
Na seanse w Kinie Szkoły Filmowej pierwszeństwo wejścia mają osoby z karnetami.
W przypadku wolnych miejsc, na seanse w Kinie Szkoły Filmowej sprzedawane są
bilety w cenie 7 zł.
Na salę (warsztatowe, kinowe) nie wnosimy jedzenia i picia.
Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu podczas seansów i warsztatów.
Wstęp na panele dyskusyjne, spotkania i warsztaty jest bezpłatny.
Na warsztaty i spotkania obowiązują zapisy. Jedynie w przypadku wolnych miejsc
istnieje możliwość wejścia na salę warsztatową bez zapisów.
W razie pytań i wątpliwości należy zgłosić się do wolontariuszy. Osoby te są
przeszkolone do udzielania wyczerpujących informacji nt. festiwalu bądź
pokierowania do Organizatorów.
Karnet upoważnia do zniżek w restauracjach, barach, kawiarniach i food truckach
festiwalowych.
Wszelkie pytania dotyczące karnetów należy zadawać pod adresem:
karnety@kameraakcja.com.pl

