
Regulamin konkursu „Zostań jurorem  50. edycji Giffoni Film Festival”. 
 

Organizator 
 

§ 1 
 
Organizatorem konkursu pod nazwą  „Zostań jurorem Giffoni Film Festival” zwanego dalej 
„Konkursem”, jest Tarnowskie Centrum Kultury, z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy Rynek 5 
zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Miasta Tarnowa pod numerem: KS.II-
4011/1 w Księdze Rejestrowej Nr 1, NIP 873-00-19-281, REGON 000844896,, zwane dalej 
„TCK”. 
 

Okres i sposób prowadzenia Konkursu 
 

§ 2 
 
1. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 02.02.2020 do dnia 28.02.2020 do godz. 16.00.  
 
2. Konkurs prowadzony jest przez TCK na zasadach niniejszego Regulaminu. 
 
3. TCK może zmienić zasady Konkursu w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do 
wiadomości publicznej na stronie internetowej, pod warunkiem, że zmiana zasad Konkursu nie 
wpłynie na pogorszenie warunków Konkursu dla Uczestników. 
 

Uczestnicy 
 

§ 3 
 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, których data urodzenia mieści się w 
ramach czasowych, dla poszczególnych kategorii wiekowych: 13+ (urodzony/a między 1 
sierpnia 2004, 31 lipca 2007) i  w wieku 16 + (urodzony/a między 15 lipca 2002, a 31 lipca 
2004) oraz 18+ (w wieku między 18, a 23 lata - urodzony/a przed 15 lipca 2002), zwane dalej 
„Uczestnikami”. 
 
2. Na udział w konkursie uczestnicy muszą mieć pisemną zgodę rodziców. (Nie dotyczy osób, 
które ukończyły 18 lat).   
 

Istota Konkursu 
 

§ 4 
 
1. Konkurs polega na stworzeniu recenzji jednej z projekcji filmowych cyklu Cinemarzenie 
organizowanych przez TCK w czasie trwania konkursu, które odbywają się w kinie „Marzenie”, 
ul. Staszica 4, 33-100 Tarnów. Recenzja pisemna nie może być dłuższa niż 2 000 znaków (bez 
spacji). Recenzja może być także wykonana w innej formie np. filmowej. Recenzja musi być 
autorstwa własnego, zawierająca unikalny tekst, materiał filmowy i nie może zawierać 
wulgaryzmów i wyrazów obraźliwych. Spośród nadesłanych recenzji zostaną wybrane 3 
najlepsze. 
 



2. Nagrodą dla 3-ech najlepszych recenzji jest udział w jury Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego w Giffoni (Włochy), który odbędzie się w dniach 16-25 lipca 2020 r. , a jego częścią 
będzie niemal 6 tysięcy jurorów z krajów takich jak: Australia - Egipt – Maroko – Nigeria –
Tunezja - RPA - USA – Meksyk – Argentyna - Brazylia – Chile - Kolumbia – Armenia - Chiny – 
Indie - Tadżykistan – Uzbekistan - Albania - Belgia – Białoruś - Chorwacja - Dania - Finlandia – 
Francja - Gruzja - Niemcy - Grecja - Anglia - Islandia – Macedonia – Malta - Czarnogóra - 
Norwegia - Holandia – Czechy  - Rumunia - Rosja – Serbia - Słowenia – Hiszpania –Szwecja – 
Szwajcaria - Turcja – Węgry – Jordania - Iran - Izrael - Liban - Palestyna - Pakistan – Katar oraz 
Włochy. 
 
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska 
na stronie internetowej, w razie przyznania Uczestnikowi nagrody. 
 

Zgłoszenie do konkursu 
 

§ 5 
 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy pobrać formularz ze strony internetowej www.tck.pl i 
go wypełnić. Formularz musi być podpisany przez rodziców i zeskanowany. Prawidłowo 
uzupełniony i podpisany formularz po zeskanowaniu należy przesłać wraz z recenzją zapisaną 
w pliku (word) lub jeśli jest to film w pliku (.avi, .mp4., .mpeg) oraz biletem z projekcji filmu w 
ramach cyklu Cinemarzenie (skan). Komplet dokumentów należy przesłać na adres: 
konkurs@tck.pl, w temacie wpisując: „Konkurs zostań jurorem  50. edycji Giffoni Film Festival”.   
 
2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie. 
 

Prawa autorskie 
 

§6 
 
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że recenzja jest jego autorstwa, przejawem jego osobistej 
twórczości, która nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik Konkursu ponosi pełną i 
wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich 
lub dóbr osobistych). 
 
2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej 
na rzecz TCK do korzystania z nadesłanej recenzji bez ograniczenia czasu i terytorium na 
następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie również w formie dźwiękowej, w materiałach reklamowych, prasowych, 
radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych 
TCK, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wykonanie praw autorskich zależnych, w 
szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; 
wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych i nie związanych z 
Konkursem. 
 
 
 
 

http://www.tck.pl/
mailto:konkurs@tck.pl


Wybór nagradzanych recenzji 
 

§7 
 
1. TCK skontaktuje się z laureatami za pośrednictwem e-maila, oraz umieści informację o 
wygranych recenzjach na stronie internetowej www.tck.pl 
 
2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna, droga odwoławcza nie przysługuje. 
 
3. Każdy Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę. 
 

Dane osobowe 
 

§ 8 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn.zm.), 
jest Tarnowskim Centrum Kultury, z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy Rynek 5 
zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Miasta Tarnowa pod numerem: KS.II-
4011/1 w Księdze Rejestrowej Nr 1, NIP 873-00-19-281, REGON 000844896, (TCK). 
 
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 
3. Dane osobowe uczestników Konkursu, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
adres poczty elektronicznej i numeru telefonu, będą przetwarzanie w celu przeprowadzenia 
konkursu, przekazania, przez Tarnowskie Centrum Kultury z siedzibą w Tarnowie przy ul. 
Rynek 5, zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Informacje dotyczące Uczestników 
mogą być przekazane  innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo 
zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 9 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 
 
2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stroniewww.tck.pl, a także będzie 
udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie TCK. 
 
 


