REGULAMIN KONKURSU FINA
pt. „MISTRZOWSKIE WYZWANIA” („Konkurs”)

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny z
siedzibą w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa (dalej: „Organizator”).
2. Fundatorem nagród jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny z siedzibą w
Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa.
3. Konkurs trwa od dnia 23.04.2020 r. do odwołania, ale nie krócej niż do dnia
17.05.2020 r. Konkurs odbywa się w dwóch Rundach w terminach wskazanych w
harmonogramie, o którym mowa w punkcie 4.
4. Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu znajduje się w Załączniku nr 1
niniejszego Regulaminu („Harmonogram”).
5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej Organizatora:
http://fina.gov.pl/.
6. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osoby lub osób (dalej „Zwycięzcy” lub
„Zwycięzców”), które w terminie wskazanym w Harmonogramie Konkursu, dostępnym
na stronie internetowej Organizatora, z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad
dystansu społecznego, nakręcą najciekawszy, trwający od 30 do 180 sekund Film w
formie pliku wideo, zgodne z proponowaną przez Mistrzynię/Mistrza gry tematyką i/lub
wytycznymi stylistycznymi/formalnymi („Zadanie konkursowe”).
8. Mistrzyni/Mistrz gry to osoba wskazana przez Organizatora, odpowiadająca w
ramach danej Rundy za wyznaczenie Zadania konkursowego i wybór Zwycięzcy lub
Zwycięzców.
9. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie jeden.
10. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje i we wszystkich sprawach spornych
decyduje Organizator.

II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników
oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin (dalej „Uczestnicy
Konkursu”).
2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie.

3. Uczestnicy Konkursu, biorąc udział w Konkursie, wyrażają zgodę na zasady
Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej: http://fina.gov.pl/.

III. Zasady Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
określonym przez Organizatora Konkursu w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej selekcji nadesłanych przez
Uczestników Konkursu zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie na podstawie dołączonych
do formularza zgłoszeniowego informacji o dotychczasowym dorobku filmowym
Uczestnika Konkursu (I etap konkursu).
3. Uczestnicy Konkursu, którzy zakwalifikują się do II etapu konkursu, wezmą udział
w konsultacjach z Mistrzynią/Mistrzem gry. Szczegóły zostaną przekazane drogą
mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
4. Uczestnicy II etapu konkursu mają za zadanie przesłać w wyznaczonym w
Harmonogramie terminie samodzielnie zrealizowany Film (Film nie może być dziełem
współautorskim) w formie jednego pliku wideo poprzez platformę
WeTransfer/MyAirBridge na podany przez Organizatora adres mailowy.
5. Zrealizowany przez Uczestnika Konkursu Film musi spełniać kryteria formalne i
wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
6. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w I etapie Konkursu podczas każdej z Rund
Konkursu na stronie internetowej Organizatora: www.fina.gov.pl.
7. Przesłany w ramach II etapu Konkursu Film musi być dziełem oryginalnym,
dotychczas niepublikowanym oraz niezgłaszanym do innego Konkursu.
8. Przesłany w ramach Konkursu plik wideo z Filmem musi spełniać wymogi techniczne
Organizatora. Powinien zostać przygotowany w formacie .MOV lub .MP4 i
rozdzielczości Full HD (1920x1080 px), a jego ciężar nie może przekraczać 1 GB.
9. Nadesłane w trybie określonym w pkt 4 III rozdziału niniejszego Regulaminu Filmy
zostaną przekazane Mistrzyni/Mistrzowi gry, która/który spośród ich autorów dokona
wyboru Zwycięzcy lub Zwycięzców Konkursu.
10. Zwycięzcą może być jedna lub więcej osób. O ostatecznej liczbie Zwycięzców
decyduje Mistrzyni/Mistrz gry. Zwycięzcami zostaną osoby, których pomysł na Film i
jego realizacja zostaną najwyżej ocenione przez Mistrzynię/Mistrza gry.
11. Werdykt Mistrzyni/Mistrza gry jest niepodważalny, ostateczny, nie przysługuje od
niego odwołanie.

12. Zwycięskie Filmy konkursowe zostaną nagrodzone finansowo oraz opublikowane
w portalu Ninateka (ninateka.pl), wszystkie nadesłane w ramach II etapu Konkursu
filmy zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Organizatora.
13. Mistrzyni/Mistrz gry, wyłaniając Zwycięzcę lub Zwycięzców (każdej Rundy
oddzielnie), zdecyduje również o podziale między nimi kwoty 2000 złotych brutto na
każdą Rundę (Nagrody pieniężne).
14. Zdobywca/Zdobywcy nagrody pieniężnej zostanie/zostaną powiadomieni o
wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia każdej Rundy
Konkursu, na wskazany przez niego/nich w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
15. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca/
Zwycięzcy powinien/powinni odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany
przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod
rygorem utraty prawa do nagrody.
16. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Organizator.
17. Nagrody zostaną przekazane na konta bankowe wskazane przez Zwycięzców
Konkursu nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
18. Zgłaszając Film do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszony Film
został wykonany przez Uczestnika Konkursu osobiście i nie narusza jakichkolwiek praw
osób trzecich.
19. Organizator ma prawo korzystania ze zgłoszonego do Konkursu Filmu w całości lub
fragmentach, do celów informacji, reklamy i autopromocji.
20. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest w pełni uprawniony do skutecznego
udzielenia praw, udzielenia zezwoleń i upoważnień, o których mowa w Regulaminie,
oraz że korzystanie z rezultatów wykonanych na podstawie Regulaminu nie będzie
naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub pokrewnych, praw osobistych
(prawa do czci, wizerunku, prywatności itd.).
21. Organizator nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za wady prawne
zgłaszanych do Konkursu Filmów.
22. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu osoby trzeciej z
roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik Konkursu zgłaszający
Film zobowiązany jest do wystąpienia w procesie (w przypadku dochodzenia praw na
drodze sądowej), pełnego zaspokojenia tych roszczeń i tym samym zwolnienia
Organizatora od obowiązku świadczenia z tego tytułu.
23. Udzielenie praw przez Uczestników Konkursu dotyczy zgody na eksploatację
przesłanych w czasie trwania Konkursu przez uczestników Konkursu Filmów (plików
wideo) w związku z Konkursem, jak i wszelkich działań związanych z jego promocją.
24. W przypadku, gdy Filmy zgłoszone do Konkursu stanowić będą utwór w rozumieniu
przepisów prawa autorskiego, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej

licencji niewyłącznej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na korzystanie z Filmów
zgłoszonych do Konkursu w celach związanych z realizacją Konkursu oraz w celach
promocyjnych i informacyjnych, na następujące pola eksploatacji:
- wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera
lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym
analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym,
magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video,
nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach
komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci,
- rozpowszechnianie, w tym wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne
urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w jakiejkolwiek technice, systemie lub
formacie, z lub bez możliwości zapisu, (w tym tzw. simulcasting lub webcasting),
- wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie, a także
ich udostępnienie, w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, publikować w Internecie, w serwisach społecznościowych w
celach promocyjnych i informacyjnych.

IV. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w dniu rozwiązania Konkursu,
tj. do godziny 18:00 dnia 17.05.2020 r. na stronie www.fina.gov.pl.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ciągłość usług operatorów
telekomunikacyjnych.

V. Dane osobowe
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), Organizator informuje, że
administratorem danych osobowych Uczestników, udostępnionych w ramach procedury
rejestracyjnej i uczestnictwa w Konkursie jest Filmoteka Narodowa – Instytut
Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838,
REGON: 367467328 („Administrator”).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można
kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora oraz elektronicznie
poprzez adres e-mail: iod@fina.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych.
3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestników
Konkursu: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu (dane wymagane w formularzu
zgłoszeniowym oraz dane w zakresie wizerunku pozyskiwane w trakcie trwania
Konkursu).
4. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy
cywilnoprawnej polegającej na zorganizowaniu Konkursu przez FINA na warunkach
określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz realizacji prawnie
usprawiedliwionego interesu Administratora, w postaci ewentualnego dochodzenia
roszczeń przez Administratora wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6
ust. 1 lit f) RODO).
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy
cywilnoprawnej oraz do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń
z ww. umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
6. Odbiorcą danych Uczestnika mogą być w szczególności: (i) podmioty przetwarzające
je na zlecenie Administratora, w celu i zakresie związanym z realizacją umowy
cywilnoprawnej polegającej na zorganizowaniu Konkursu, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami Administratora; oraz lub (ii) podmioty upoważnione do tego na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Uczestnikom, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w
rozumieniu RODO.
11. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie
określonym w ust. 3 powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje
brakiem możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej polegającej na zorganizowaniu
Konkursu przez Organizatora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

VI. Wszelkie komunikaty dotyczące przebiegu konkursu będą publikowane przez
Organizatora na stronie www.fina.gov.pl.

VII. Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu
z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty
wyłonienia Zwycięzcy.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem
nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora: Filmoteka
Narodowa - Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa. Reklamacja
zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie
o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego
reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych
zasad:
a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b) niewykorzystywania Konkursu dla realizacji celów sprzecznych z prawem lub
nieprzewidzianych przez Organizatora Konkursu, w tym do celów komercyjnych i
politycznych.
2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika konkursu w razie nieprzestrzegania
dobrych obyczajów, naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub innego
naruszenia praw i interesów Organizatora oraz pozostałych uczestników Konkursu.
3. Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.fina.gov.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez
Uczestników.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu FINA pt. „Mistrzowskie wyzwania”

HARMONOGRAM KONKURSU
I RUNDA
23.04.2020 roku, 19:00 – Jagoda Szelc, Mistrzyni gry, ogłasza zadanie konkursowe,
FINA otwiera przyjmowanie zgłoszeń przez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie www.fina.gov.pl
25.04.2020 roku do końca dnia (23:59) – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń
26.04.2020 o godz. 19:00 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych Uczestników
Konkursu, którzy mają dzień na przygotowanie pytań/tematów do rozmowy z
Mistrzynią gry
27.04.2020 w godz. 17:00-19:00 – Uczestnicy Konkursu biorą udział w konsultacjach
z Mistrzynią gry (Zoom)
30.04.2020 do końca dnia (23:59) – ostateczny termin nadsyłania filmów w ramach
zadania konkursowego na wskazany przez Organizatora adres mailowy, Mistrzyni gry
wybiera zwycięski Film/Filmy
3.05.2020 o godz. 17:00 – ogłoszenie wyników i publikacja zwycięskiego
Filmu/Filmów w Ninatece (ninateka.pl)
3.05.2020 w godz. 17:30-19:30 – spotkanie Uczestników Konkursu z Mistrzynią gry
na Zoomie, podczas którego omówione zostaną nadesłane filmy
II RUNDA
4.05.2020, 19:00 – Paweł Łoziński, Mistrz gry, ogłasza zadanie konkursowe; FINA
otwiera przyjmowanie zgłoszeń przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.fina.gov.pl
6.05.2020 roku do końca dnia (23:59) – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń
7.05.2020 o godz. 19:00 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych Uczestników
Konkursu, którzy mają dzień na przygotowanie pytań/tematów do rozmowy z
Mistrzem gry
8.05.2020 – Uczestnicy Konkursu biorą udział w pierwszych konsultacjach z
Mistrzem gry (Zoom)

11.05.2020 – Uczestnicy Konkursu biorą udział w drugich konsultacjach z Mistrzem
gry (Zoom)
14.05.2020 do końca dnia (23:59) – ostateczny termin nadsyłania filmów w ramach
zadania konkursowego na wskazany przez Organizatora adres mailowy, Mistrz gry
wybiera zwycięski Film/Filmy
17.05.2020 o godz. 17:00 – ogłoszenie wyników i publikacja zwycięskiego
Filmu/Filmów w Ninatece (ninateka.pl)

