REGULAMIN
Redzki Przegląd Filmowy
Postanowienia ogólne
§1
1. Redzki Przegląd Filmowy, (dalej: Przegląd), ma na celu popularyzację sztuki filmowej
oraz integrację społeczności lokalnej.
2. Przegląd odbędzie się w dniach od 27 do 28 września 2014 roku w Redzie, w Miejskim
Domu Kultury ul. Łąkowa 59, 84-240 Reda.
3. Przegląd nie ma charakteru konkursu.
§2
1. Organizatorem Przeglądu jest Stowarzyszenie Twórców Kultury „Kulturnatywa”, (dalej:
Organizator).
2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu Przeglądu z innymi podmiotami,
które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu Przeglądu.
§3
Na program Przeglądu składają się:
- projekcje filmów fabularnych,
- projekcje filmów dokumentalnych,
- Blok Filmów Amatorskich i Niezależnych,
- prelekcje,
- bloki dyskusyjne,
- imprezy towarzyszące.
Blok Filmów Amatorskich i Niezależnych
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§4
W bloku filmów amatorskich i niezależnychbiorą udział filmy polskie zrealizowane w
dowolnej technice, nie zarejestrowane w Stowarzyszniu ZAiKS (lub innych podobnych
jednostkach zbiorczego zarządzania prawami autorskimi), będące autorską wypowiedzią
ich twórców, z których zyski osiągają wyłącznie ich autorzy.
Tematyka filmów może być dowolna.
Długość pojedynczego filmu nie powinna przekraczać 45 minut.
Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru filmów i nie będzie podawał
przyczyny ewentualnego niezakwalifikowania zgłoszonych filmów.

§5
1. Zgłoszenia filmów do Bloku Filmów Amatorskich i Niezależnych należy dokonywać
poprzez pocztę elektroniczną na adres rpf@kulturnatywa.pldo 15 września 2014 r.
2. Formularz
zgłoszeniowy
do
pobrania
znajduje
się
na
stronie
http://www.kulturnatywa.pl/rpf . Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, wiek,
miejsce zamieszkania, krótką prezentację swojej osoby, link do filmu zamieszczonego na
dowolnej stronie internetowej (np. youtube).
3. Informację zwrotną o zakwalifikowaniu filmu do Przeglądu Organizator zobowiązuje się

przekazać najpóźniej do 20 września 2014roku.
4. Filmy zakwalifikowane do Bloku Filmów Amatorskich i Niezależnych należy dostarczyć
pocztą w formacie dvd na płycie DVD na adres: ul. Żarnowiecka 30, 84-100 Puck do 25
września 2014roku.
5. Jeden twórca może zgłosić dowolną ilość filmów.
6. Zgłaszający film do Przeglądu oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe
do zgłaszanych filmów oraz, że zgłoszenie nie narusza praw majątkowych bądź
autorskich praw osobistych innych osób. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne naruszenia prawa wynikające z nieuprawnionego zgłoszenia filmu do
Przeglądu.
7. Przekazanie Organizatorowi egzemplarza filmu wraz z wydrukowanym formularzem
zgłoszeniowym jest równoznaczne ze zgłoszeniem filmu do Przeglądu i akceptacją
warunkówniniejszego regulaminu.
8. Zgłoszony do Przeglądu nośnik DVD z egzemplarzem filmu staje się własnością
Organizatora i nie podlega zwrotowi. Zgłaszający nie może rościć sobie żadnego
wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nośnika DVD w archiwum Organizatora.
9. Zgłaszający zgadza się na jednorazowy pokaz zgłoszonego przez siebie filmu podczas
trwania Przeglądu i oświadcza, że nie będzie sobie rościł prawa do wynagrodzenia z tego
tytułu.
10. Zgłaszający zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie fragmentów swojego filmu (o
maksymalnej długości 60 sek.) w programach telewizyjnych, relacjonujących lub
promujących Przegląd.

Postanowienia końcowe
§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator Przeglądu.

Kontakt:
Stowarzyszenie Twórców Kultury „Kulturnatywa”
tel.: 509 063 809, 601 550 455
e-mail: rpf@kulturnatywa.pl
http://www.kulturnatywa.pl/rpf
http://www.facebook.com/events/561119170677469/

