REGULAMIN KONKURSU
„Górale kręcą – twój scenariusz na film”
1. Organizatorami Konkursu są Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu oraz Bycze Filmy.
2. Patronat medialny sprawują: Dziennik Polski, Tygodnik Podhalański, Radio Alex, Nowotarska
Telewizja Kablowa, www.podhale24.pl, www.yourmovieteam.com, www.drakodesign.pl,
www.niepelnosprawni.pl, www.integracja.org.
3. Sponsorem Konkursu jest Hollywood S.C. WypoŜyczalnia DVD.
4. Przedmiotem Konkursu jest scenariusz filmowy w gatunku thriller, sensacja, horror, o
ciekawej i zawiłej fabule. Uwaga: nie moŜe to być historia o duchach.
5. Konkurs ma charakter otwarty. Liczba scenariuszy nadesłanych przez jednego Uczestnika
Konkursu nie jest w Ŝaden sposób ograniczona.
6. Tekst scenariusza winien zostać sporządzony w języku polskim.
7. Scenariusz opisany godłem (pseudonimem), o objętości do 20 stron A4 (długość zrealizowanego
na jego podstawie filmu nie powinna przekraczać 20 minut, odpowiednik 1 strona A4 = 1 minuta
filmu) z dołączonym na wstępie treatment’em (streszczeniem) w kilku zdaniach całej historii,
naleŜy dostarczyć w jednym egzemplarzu w formie drukowanej oraz w jednym egzemplarzu w
wersji elektronicznej na płycie DVD w formacie doc, pdf. Dodatkowo naleŜy dołączyć małą
kopertę opisaną tymŜe godłem (pseudonimem) zawierająca imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
Uczestnika.
8. Scenariusze naleŜy dostarczyć (nadesłać lub przynieść) na adres: Miejski Ośrodek Kultury w
Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ, z dopiskiem „Górale kręcą”, do 20 marca
2009 roku. Scenariusze dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w
Konkursie.
9. Główną nagrodą w Konkursie jest realizacja filmowa zwycięskiego scenariusza, jego pokaz
premierowy w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu oraz w kilku innych miejscach na
terenie miasta Nowego Targu. Dodatkowo zwycięzca otrzyma karnet na bezpłatne wypoŜyczenie
20 filmów. Film zrealizowany będzie na półprofesjonalnym sprzęcie do produkcji filmowych.
10. Organizatorzy
ogłoszą
rozstrzygnięcie
Konkursu
na
stronach
internetowych
www.mok.nowytarg.pl oraz www.byczefilmy.pl do dnia 6 kwietnia 2009 roku.
11. Organizatorzy nie zwracają Uczestnikom Konkursu nadesłanych prac scenariuszowych.
12. Uczestnik Konkursu wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatorów Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr
133, poz.833) w zakresie i celu realizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu jak równieŜ wydania
nagrody. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
13. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do przekazania/udostępnienia praw autorskich
nagrodzonego scenariusza na rzecz Organizatorów w celu jego realizacji filmowej.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym
Regulaminie oraz do odwołania Konkursu, bez podawania przyczyn.
15. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyraŜenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmują
Organizatorzy.

