
Regulamin konkursu video 

„Video - Fon” 

w ramach festiwalu BreakoutDays 2015 

 

1. Przepisy ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu jest Estrada Rzeszowska, ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów, NIP 813-

02-69-058, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa 

pod numerem 04, reprezentowana przez: p.o. Dyrektora Marcina Dziedzica 

1.2. Celem konkursu jest wyłonienie prac Video inspirowanych twórczością Tadeusza Nalepy oraz  

zespołu Breakout oraz promocja młodych twórców video i muzyki, a także propagowanie muzyki 

bluesowej w Polsce.  

1.3. W konkursie mogą brad udział obywatele polscy oraz filmy spełniające wymogi niniejszego 

regulaminu. 

1.4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie.  

 

2. Przepisy dotyczące prac 

2.1. Każda praca powinna zostad nadesłana wraz z załączonym, poprawnie wypełnionym 

formularzem zgłoszeniowym zawierającym: Imię i nazwisko autora, dane teleadresowe autora, tytuł i  

opis filmu, zgodę na nieodpłatne udostepnienie licencji na potrzeby organizacji i promocji konkursu 

oraz czytelnym podpisem. 

2.2. Każdy uczestnik może nadesład na konkurs jeden film w każdej z kategorii.  

2.3. Prace należy nadsyład na Konkurs drogą elektroniczną na adres sekretariat@estrada.rzeszow.pl 

z dopiskiem „Konkurs Video - fon ” w temacie wiadomości.  

2.4. Prace nadesłane na konkurs oceniane będą w dwóch kategoriach:  

2.4.1.Kategoria I: „Pokaż muzykę”.  

2.4.2.Kategoria II: „Teledysk”.  

2.5. Prace (Filmy) trwające nie dłużej niż 5 min, należy nadsyład w postaci plików MP4.  

2.6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach 

serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są 

zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich 

praktyk, Organizator ma prawo usunąd jego zgłoszenie z Konkursu.  

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 

wyżej wymogów oraz naruszające przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy społeczne lub 

obyczajowe i nie zostaną dopuszczone do Konkursu.  

mailto:sekretariat@estrada.rzeszow.pl


2.8. W Konkursie mogą brad udział także te prace, które zostały publikowane, oraz brały udziału  

w innym konkursie.  

2.9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również 

z niego wyłączonych.  

3. Terminarz 

3.1. Konkurs trwa od 21.06.2015 do 23.09.2015 r. do godziny 12.00.  

3.2. Termin nadsyłania prac upływa 23.09.2015 r. o godzinie 12.00.  

3.3. Filmy nadesłane na konkurs ocenione będą przez Jury w składzie wskazanym przez 

Organizatorapo 23.09.2015r. a wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej pomiędzy 28-

30.09.2015r. 

3.4.Prace nadesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę w Konkursie.  

3.5.Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowych form oceny nadesłanych filmów 

przez społecznośd internetową.  

3.6.Organizator zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc 

exaequo.  

3.7.Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora telefonicznie lub mailowo. 

3.8.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Festiwalu BreakoutDays 2015 oraz opublikowane na 

stronie www.estrada.rzeszow.pl 

4. Nagrody 

4.1.Organizator przewiduje następujące nagrody:  

Kategoria I: I miejsce – 1000 zł, II miejsce – 500 zł, III miejsce – 200 zł 

Kategoria II:I miejsce – 1000 zł, II miejsce – 500 zł, III miejsce – 200 zł 

4.2.Podatek od nagród odprowadza nagrodzony.  

5. Wykorzystanie prac nadesłanych na Konkurs 

5.1.Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac w mediach, a także do 

wielokrotnej ekspozycji prac w różnych miejscach.  

5.2.Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs  

w wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.  

5.3.Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, 

na podstawie oświadczeo złożonych przez autorów prac w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu 

oraz niniejszego regulaminu.  

6. Postanowienia końcowe 

6.1.Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.estrada.rzeszow.pl  

http://www.estrada.rzeszow.pl/


6.2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w konkursie.  

6.3.Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.  

6.4.Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą  

o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) . Uczestnikom Konkursu 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni 

skontaktowad się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o 

Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.  

6.5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 


