
SPOŁECZNOŚCIOWY FILM DOKUMENTALNY 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. Organizatorem projektu pn. „SEDNO – Społecznościowy Film Dokumentalny”, dalej zwanego Projektem, jest Fundacja 

„Monmonde” zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000524622, dalej zwana 

Organizatorem.  

2. Projekt finansowany ze środków publicznym, otrzymanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 roku, ogłoszonego przez Prezydenta 

Miasta Rzeszowa. 

3. Celem Projektu jest stworzenie filmowego portretu społeczeństwa miasta Rzeszowa i okolic w formie 

krótkometrażowego społecznościowego filmu dokumentalnego. 

4. Uczestnikiem Projektu może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec Rzeszowa i okolic oraz osoby związane z rzeszowską 

społecznością. 

5. Planowana ilość uczestników projektu to grupa ok. 20 osób. Dopuszcza się możliwość zwiększenia grupy uczestników 

Projektu.  

6. Zadaniem Uczestnika Projektu jest stworzenie autorskich filmów (utworów audiowizualnych) spełniających warunki 

określone w regulaminie, dalej zwanych Materiałem Filmowym, na którym Uczestnik uwieczni wg własnego uznania: 

1. fragment  swojej codzienności  

oraz 

2. udzielenie odpowiedzi na co najmniej 4 pytania, po jednym z każdej grupy wskazanej w poniższej tabeli: 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 

 Co lubisz? 

 O czym marzysz? 

 Co Ci daje satysfakcję? 

 Czym Cię najłatwiej 

rozśmieszyć? 

 Co jest Twoim celem? 

 Co sprawiło, że żyjesz w 

tym miejscu? 

 O czym myślisz 

zasypiając? 

 Czego się boisz? 

 Jaką radę dał(a) byś 

sobie parę lat 

młodszemu(-ej)? 

 Co ma dla Ciebie istotną 

wartość w życiu? 

 Gdyby okazało się, ze 

nie istnieją dla Ciebie 

żadne ograniczenia, co 

byś zrobił(a)? 

 Gdyby okazało się, że 

wkrótce umrzesz, co 

byś zrobił(a)? 

 

7. Materiał Filmowy: 

1. może zawierać jeden film lub kilka, jednak łącznie nie powinien być dłuższy niż 10 minut, 

2. powinien być przekazany do Organizatora w formie surowej tzn. nieobrobionej,      

3. powinien być nakręcony w formie poziomej, 

4. preferowany jest w rozdzielczości 1280 x 720 oraz przygotowany w formacie AVI, MPEG lub, MP4. 

8. Materiał Filmowy nie może: 

1. naruszać praw autorskich innych podmiotów; 

2. naruszać godności ludzkiej; 



3. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz narodowość; 

5. ranić przekonań religijnych lub politycznych; 

6. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi osób małoletnich oraz sprzyjać zachowaniom 

zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. 

9. Wyróżniające się materiały filmowe zostaną zestawione w jeden krótkometrażowy, społecznościowy film 

dokumentalny, będący tym samym finalnym produktem Projektu. Autorzy materiałów filmowych umieszczonych w 

ostatecznej wersji filmu będą wymienieni w napisach końcowych jako Współreżyserzy. 

10. W przypadku skierowania wobec Organizatora roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im 

autorskich praw majątkowych do Materiału Filmowego przesłanego przez Uczestnika Projektu, Organizator skieruje te 

roszczenia przeciwko Uczestnikowi, który przekazał Materiał Filmowy, a Uczestnik ten zobowiązuje się do 

niezwłocznego podjęcia działań w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój 

koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do Materiału Filmowego.  

11. Warunkiem wzięcia udziału w Projekcie jest spełnienie jednego z następujących warunków: 

1. Dostarczenie do Organizatora pliku(-ów) materiału filmowego łącznie z Oświadczeniem Uczestnika Projektu 

(Załącznik Nr 1) 

2. Dostarczenie do Organizatora zgłoszenia przyjęcia ekipy filmowej (Załącznik Nr 2). 

12. Zgłoszenie udziału w Projekcie poprzez dostarczenie do Organizatora pliku(-ów) Materiału Filmowego należy przekazać 

za pomocą bezpłatnej aplikacji sieciowej www.Wetransfer.com na adres e-mail: projekt.sedno@gmail.com, do dnia 

14.05.2015 r. W polu „Message” należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika. W przypadku problemów technicznych 

zawiązanych z przekazaniem materiału filmowego zaleca się kontakt z Organizatorem poprzez e-mail: 

projekt.sedno@gmail.com. 

13. Zgłoszenie udziału w Projekcie poprzez dostarczenie do Organizatora zgłoszenia przyjęcia ekipy filmowej (Załącznik Nr 2) 

należy przekazać na adres e-mail: projekt.sedno@gmail.com, do dnia 7.05.2015r. 

14. Zgłoszenia będą selekcjonowane. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z autorami wybranych 

Materiałów Filmowych lub zgłoszeń przyjęcia ekipy filmowej. 

15. Uczestnicy dokonując zgłoszenia do Projektu, oświadczają, iż zapoznali się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz 

akceptują wszelkie postanowienia regulaminu oraz udzielają wszelkich licencji i zgód na potrzeby realizacji Projektu. 

16. Wszystkie Materiały Filmowe pozostają w archiwum Organizatora. 

17. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników projektu jest Fundacja „Monmonde”, 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 00005246. 

18. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z realizacją 

Projektu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany 

lub usunięcia. 

19. Regulamin opublikowano w dniu 16.04.2015 r. 

 


