REGULAMIN KONKURSU KRYTYK MÓWI
EDYCJA 2020

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Konkurs Krytyk Mówi (zwany dalej Konkursem) odbywa się w ramach 11.
Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja (zwanego dalej Festiwalem
oraz Organizatorem), który odbędzie się w dniach 15 – 18 października 2020 r. w
Łodzi.

2.

Integralną częścią Festiwalu jest Konkurs Krytyk Mówi skierowany do twórców
internetowych audycji audiowizualnych o tematyce filmowej w dowolnej
formie.

§ 2.
CELE KONKURSU
1.

Konkurs nawiązuje do coraz silniejszej dominacji obrazu nad pismem we
współczesnej kulturze. Odwołuje się zarówno do tradycji programów
telewizyjnych, w których odbywają się dyskusje o filmie, jak i coraz częstszego
zjawiska zastępowania tekstów krytycznych i mówionych materiałami wideo.

2.

Formuła Konkursu od 2019 r. przybiera formę nagrody dla najlepszej
internetowej audycji audiowizualnej o tematyce filmowej o dowolnej formie.

3. W Konkursie zostanie wyłoniona najlepsza internetowa audycja audiowizualna
o tematyce filmowej.
§ 3.
KALENDARZ KONKURSU
1.

Otwarcie naboru zgłoszeń do Konkursu – 27.07.2020 r.


2.

Zakończenie naboru – 30.09.2020 r.


3.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród podczas uroczystego


Otwarcia Festiwalu – 15.10.2020 r.

§ 4.
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs ma formułę otwartą.
2. Kandydatów do nagrody może zgłosić każdy widz.
3. Do udziału w Konkursie można zgłosić pojedynczy odcinek vloga, audycji
filmowej, wideoeseju, podcastu filmowego.
4. Zgłoszony odcinek powinien być opublikowany na YouTube / Spotify /
Facebook lub w dowolnym innym ogólnodostępnym serwisie (np.
Soundcloud) w terminie od 18 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

§ 5.
SPOSÓB ZGŁOSZENIA I DANE OSOBOWE
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym na potrzeby organizacji Konkursu
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst
jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 96 z późniejszymi zmianami) w zakresie
czynności związanych z organizacją Konkursu, a także na publikację imienia,
nazwiska, daty urodzenia, notki biograficznej i zdjęcia uczestnika w materiałach
promocyjnych Festiwalu.
W zawiązku ze zmianą regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych
osobowych, Autorzy prac akceptują Politykę Prywatności Festiwalu dostępną po
linkiem
http://kameraakcja.com.pl/polityka-prywatnosci

Aby przystąpić do Konkursu należy:
1.

Zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

2.

Zapoznać się z Polityką Prywatności Festiwalu.

3.

Wypełnić

formularz

zgłoszeniowy

dostępny

pod

linkiem:

http://kameraakcja.com.pl/formularz-zgloszeniowy-konkursy-krytyk-mowi-2
020/
4.

W formularzu zgłoszeniowym należy umieścić link do YouTube / Spotify /
Facebook do vloga / audycji filmowej / wideoeseju / podcastu filmowego o
tematyce filmowej.

5.

Formularz zgłoszeniowy wraz z linkiem do YouTube / Spotify / Facebook lub
innego ogólnodostępnego serwisu powinny dotrzeć do Organizatorów
najpóźniej do dnia zakończenia naboru do Konkursu, tj. do 20.09.2020 r.
Decyduje data wpłynięcia kompletnego zgłoszenia do Organizatora.

§ 6.
JURY I NAGRODY
1.

Spośród zgłoszonych audycji audiowizualnych (vlog filmowy, audycja filmowa,
wideoesej, podcast filmowy), które zostały wskazane w zgłoszeniu, tj.
formularzu

zgłoszeniowym,

Organizatorów

Festiwalu,

Komisja
wskaże

Selekcyjna, złożona z wybranych

dziesięć

vlogów filmowych/ audycji

filmowych / wideoeseji / podcastów filmowych, które zostaną poddane
głosowaniu wśród odbiorców Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera
Akcja.
2.

Informacje na temat wyników prac Komisji Selekcyjnej, zostaną opublikowane
na stronie internetowej bądź facebook’u Festiwalu, najpóźniej do dnia
10.10.2020 r. Decyzje Komisji Selekcyjnej są ostatecznie i niepodważalne.
Komisja Selekcyjna nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich postanowień.

3.

Nagroda w Konkursie Krytyk Mówi zostanie przyznana pierwszego dnia
Festiwalu, tj. 15.10.2020 r., podczas uroczystego Otwarcia Festiwalu.

4.

Jury ma możliwość przyznania wyróżnienia w Konkursie.

5.

Organizatorzy przewidują także nagrody rzeczowe.

6. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom bądź upoważnionym przez nich
reprezentantom obecnym na uroczystym Otwarciu Festiwalu.
7.

Laureat Konkursu otrzyma darmowy karnet na wersję online 11. Festiwalu
Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja dla siebie oraz osoby towarzyszącej.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu.

2.

We wszystkich sprawach
Organizatorzy Festiwalu.

3.

Na pytania dotyczące Regulaminu oraz Konkursu Krytyk Mówi odpowiada
koordynator
–
Agnieszka
Hawryluk
–
pod
adresem:
konkurs@kameraakcja.com.pl.

nieuregulowanych

Regulaminem,

decydują

