REGULAMIN KONKURSU „KRÓTKI FILM O WODZIE” DLA KAMPANII WODNEJ PAH
Organizator Konkursu i czas trwania
1. Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/3, NIP 525-14-41253, (zwana dalej Organizatorem) ogłasza konkurs „Krótki film o wodzie” dla
Kampanii Wodnej PAH zwany dalej „Konkursem”.
2. Filmy można nadsyłać od 3 lutego 2012 r. do 6 marca 2012 (decyduje data stempla
pocztowego).
3. Filmy nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony 16 marca 2012 na stronie www.pah.org.pl.
5. Terytorium Konkursu jest Rzeczpospolita Polska.
Uczestnictwo w Konkursie – warunki
warunki i zasady
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która
spełnia łącznie następujące warunki:
• zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo
• zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub przebywa na nim w czasie
trwania Konkursu
• nie jest pracownikiem Organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny
ani nie jest osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji i
przygotowaniu Konkursu
• ukończyła 18 lat w dniu zakończenia Konkursu
• spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Przedmiotem Konkursu jest krótkometrażowy film nagrany w technice cyfrowej, nie
dłuższy niż 60 sekund.
3. Temat filmu musi być związany z tematyką dostępu do wody pitnej lub w kontekście
wpływu braku wody na dostęp do żywności. Temat powiązany jest z Kampanią
Wodną prowadzoną przez Organizatora Konkursu (więcej szczegółów na temat
Kampanii Wodnej na stronie www.wodapitna.pl). Tegorocznym hasłem Światowego
Dnia
Wody
jest
„Woda
i
bezpieczeństwo
żywnościowe”
(http://www.unwater.org/worldwaterday/index.html)
4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do nadesłania do 3 filmów, z tym, że
Organizator zastrzega, iż nagrodzony może zostać tylko jeden spośród filmów
nadesłanych przez tego samego Uczestnika.
5. Filmy należy nadsyłać pocztą na adres: Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5/3,
00-031 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs filmowy”. Przesyłka powinna zawierać film
na płycie CD lub DVD oraz dane osobowe (pełne imię i nazwisko Uczestnika, adres do
korespondencji, numer telefonu, adres e-mail oraz oświadczenie o treści:
„Zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin Konkursu na „Krótki film o wodzie” dla
Kampanii Wodnej PAH”.
6. Film powinien stanowić plik zapisany w formacie mov, mpg, mp4, avi, nie
przekraczający 100 Mb;.
7. Nadesłany film nie może być zgłoszony uprzednio w innych konkursach.
8. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr.133, poz. 833) w
zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach
związanych z Konkursem.
9. Nadesłanie filmu jest tożsame z oświadczeniem Uczestnika, iż:
Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5 lok. 3, 00-031 Warszawa, t +48 (022) 828-88-82, +48 (022) 828-90-86, f +48 (022) 831-99-38,
pah@pah.org.pl, www.pah.org.pl
NIP: 525-14-41-253 REGON: 010849302 KRS: 0000136833

a.) jest wyłącznym autorem przesłanego Filmu i posiada wszelkie prawa autorskie oraz
prawa pokrewne do Filmu, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami
autorskimi oraz prawami pokrewnymi, nikt nie jest wyłącznie upoważniony do
reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do Filmu nie są w
żaden sposób ograniczone ani obciążone;
b.) osoby występujące w Filmie brały w nim udział dobrowolnie, wyraziły zgodę na udział
i emisję Filmu w ramach Konkursu oraz stwierdziły że emisja/udział w Konkursie nie
naruszy ich dóbr osobistych;
c.) żadne osoby trzecie nie wystąpią z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu
udzielonej Licencji oraz z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych
uprawnień;
d.) w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub
żądaniami w stosunku do Organizatora w związku z korzystaniem z Filmów zgodnie z
postanowieniami Licencji i niniejszego Regulaminu, zwolni Organizatora z wszelkiej
odpowiedzialności z tytułu udzielonej Licencji oraz w całości zaspokoi roszczenia osób
trzecich
10. Organizator zastrzega, iż filmy nie spełniające powyższych wymagań nie będą
stanowiły przedmiotu Konkursu oraz że nie będą przyjmowane filmy posiadające
kontekst seksualny oraz zawierające i/lub promujące pornografię, rasizm, uprzedzenia
etniczne, wulgaryzmy, pomówienia, wszelkie niezgodne z prawem lub/i moralnością
treści lub też takie, które w zamierzeniu swoim mają wywołać niesmak. Organizator
zachęca Uczestnika do zapoznania się z poradnikiem „Jak mówić o większości świata.
Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa”, który można pobrać ze
strony http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/297/nasze_publikacje.
11. Każdy ma prawo do zgłaszania naruszenia postanowień regulaminu do Organizatora.
Komisja Konkursowa
1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową w składzie: Agnieszka
Gomułka, Paulina Kaczmarska, Janina Ochojska, Marek Pietroń i Jarek Wiewiórski.
2. W swoich decyzjach Komisja Konkursowa jest całkowicie autonomiczna, a jej decyzja
jest ostateczna i nieodwołalna.
Nagroda
Organizator przyzna:
nagrodę główną w postaci:
promocji filmu jako elementu Kampanii Wodnej
projekcji filmu podczas imprezy z okazji Światowego Dnia Wody organizowanej przez
Organizatora Konkursu 23 marca 2012 roku.
• projekcja filmu on-line na stronie www.pah.org.pl
• podwójnego zaproszenia na koncert Anity Lipnickiej i Johna Portera, który odbędzie się
w ramach obchodów Światowego Dnia Wody w Warszawie w dniu 23 marca 2012.
2) wyróżnienia w postaci:
• projekcji filmu podczas imprezy z okazji Światowego Dnia Wody organizowanej
przez Organizatora Konkursu 23 marca 2012 roku.
• projekcja filmu on-line na stronie www.pah.org.pl
2. Projekcja, o której mowa w pkt. 1. rozpocznie się 16 marca 2012.
3. Termin projekcji może ulec zmianie.
1.
1)
•
•

Prawa autorskie
autorskie
1. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji i publikacji nagrodzonych filmów bez
honorarium za prawa autorskie, na stronie Organizatora Konkursu www.pah.org.pl.
2. Wraz z nadesłaniem filmów Uczestnicy wyrażają zgodę na to, iż nagrodzenie ich filmu
skutkować będzie udzieleniem przez nich nieodpłatnej oraz niewyłącznej licencji na
rzecz Organizatora w celach związanych z Konkursem, obejmującej okres pięciu lat
oraz rozciągającej się na wymienione poniżej pola eksploatacyjne:
• rozpowszechniania poprzez publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie na wszelkich nośnikach, w tym
bannerach reklamowych, VHS, VCD i DVD, oraz poprzez wykorzystanie wszelkich
technik multimedialnych (w tym usług video on demand i innych, z wykorzystaniem
również sieci telefonicznych)
• rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w taki sposób, aby
pojedyncze osoby miały dostęp do filmu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Powyższe rozpowszechnianie projektów może następować:
• w celu promocji Organizatora w związku z Konkursem, w mediach Organizatora, a
także w innych mediach; informacyjnych lub reklamowych, w szczególności w formie
reklam audialnych, audiowizualnych, multimedialnych i fonicznych
• po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej, w tym jako część dzieła zbiorowego oraz
udostępnianie w tej formie w sieciach komputerowych i Internecie.
4. Udzielenie licencji przez nagrodzonego Uczestnika nie jest równoznaczne z
obowiązkiem wykorzystania projektu w sposób powyżej wymieniony przez
Organizatora.
Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia będące wynikiem
działań firmy dostarczającej przesyłkę, poczty elektronicznej lub/i usług sieci
telefonicznej, z których korzystać będą Uczestnicy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez
innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie oraz za
szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń
przez Uczestników.
3. W szczególności Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, praw
autorskich, praw pokrewnych i zależnych osób trzecich w projektach oraz
zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw Organizatora
związanych z takim naruszeniem oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Postanowienia i warunki niniejszego regulaminu stają się ważne po ich publikacji na
stronie Organizatora Konkursu www.pah.org.pl.

