
Regulamin naboru do Jury Młodzieżowego 29. Tarnowskiej Nagrody Filmowej – festiwalu wybranych 

polskich filmów fabularnych. 

 

1. Nabór do Jury Młodzieżowego 29. Tarnowskiej Nagrody Filmowej zwanego dalej „Jury Młodzieżowe” 

prowadzony jest przez  Tarnowskie Centrum Kultury z siedzibą: Rynek 5, 33-100 Tarnów, zwane dalej 

„Organizator”. Tarnowskie Centrum Kultury jest organizatorem Tarnowskiej Nagrody Filmowej - 

festiwalu wybranych polskich filmów fabularnych, zwanego dalej „Festiwalem”.   

2. Celem powołania Jury Młodzieżowego, jest wytypowanie przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych i 

wyższych miasta Tarnowa, których zadaniem jest wyłonienie najlepszego filmu spośród projekcji 

konkursowych i wręczenie jego reżyserowi statuetki KAMERZYSTY. 

3. Do zadań Jury Młodzieżowego, nad właściwym przebiegiem których pieczę sprawuje opiekun 

wytypowany przez Organizatora, należą: 

a. Obecność podczas wszystkich projekcji konkursowych oraz podczas Gali wręczenia 

nagród. 

b. Wytypowanie przewodniczącego Jury Młodzieżowego 

c. Obrady po obejrzeniu wszystkich projekcji konkursowych, w efekcie których wybrany 

zostanie najlepszy film, spośród ww. projekcji, tym samym przyznanie jego reżyserowi 

statuetki KAMERZYSTY oraz nagrody pieniężnej w wysokości 5000 zł. 

d. Po zakończonych obradach Jury Młodzieżowe formułuje werdykt wraz z jego 

uzasadnieniem, a na jego dwóch egzemplarzach podpisują się wszyscy członkowie Jury. 

4. Zasady powołania Jury Młodzieżowego, w którego skład wchodzi 7 osób, określa dalsza część 

niniejszego regulaminu. 

5. Nabór rozpoczyna się z chwilą przekazania do Szkół i Zespołów Szkół oraz Szkół Wyższych informacji 

o niniejszym naborze i trwa do 20 marca 2015 r. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej festiwalu www.tarnowskanagrodafilmowa.pl.  

6. Informacje o naborze są publikowane na stronie internetowej: www.tck.pl, 

www.tarnowskanagrodafilmowa.pl oraz za pośrednictwem mediów lokalnych i plakatu(ulotki), który(a) 

dystrybuowany(a) jest na terenie miasta Tarnowa. 

7. Pytania dotyczące naboru można kierować na adres: marcin@tck.pl 

8. Nabór jest skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych, na terenie miasta 

Tarnowa. 

9. Zgłoszenia do Jury Młodzieżowego przyjmowane są wyłącznie na kartach zgłoszeń, które należy 

składać osobiście do Działu Imprez, pokój 25, Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5, w godzinach 

9.00-17.00, od poniedziałku do piątku, do dnia określonego w punkcie 5 niniejszego Regulaminu. 

10. Wzór karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) dostępny jest na stronie www.tck.pl oraz 

www.tarnowskanagrodafilmowa.pl, a powinna ona zawierać następujące dane:  

a. dane szkoły/uczelni (nazwa, adres pocztowy, e-mail, numer telefonu); 

b. zgoda szkoły/uczelni; 

c. imię, nazwisko, wiek uczestnika; 

d. adres e-mail; 
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e. numer telefonu; 

f. numer telefonu do rodziców w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;  

g. dane i kontakt do opiekuna z ramienia szkoły/uczelni. 

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców, na udział 

w pracach Jury Młodzieżowego wg załącznika nr 2. 

11. W wypadku gdy zgłoszenie jest niekompletne, będzie traktowane ono jako nieważne. 

12. Zgłaszając się do Jury Młodzieżowego, uczestnicy naboru wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji Festiwalu. 

13. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Jury Młodzieżowym, Organizator zastrzega sobie prawo 

dokonania dodatkowej selekcji (o zasadach i terminie, której powiadomi zgłoszone osoby), w 

przypadku większej ilości zgłoszeń.  

14. Wybrane osoby do udziału w Jury Młodzieżowym zostaną powiadomione o terminie i miejscu 

pierwszego spotkania, przez Organizatora. 

15. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie 

przysługuje odwołanie. 

16. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, która 

musi mieć formę pisemną. 

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

www.tarnowskanagrodafilmowa.pl 

 

 

 

                 Dyrektor                                                                                                                     Dyrektor 

Tarnowskiej Nagrody Filmowej                                                                                  Tarnowskiego Centrum Kultury 

 

 

            Anna Grygiel                                                                                                     Tomasz Kapturkiewicz 

 

 

 

 

Tarnów, dnia 2 marca 2015 r. 
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