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                                                                       Regulamin Konkursu 

                                                                     Postanowienia Ogólne 
§ 1 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Foto-

Film-Story”. 
 

2. Organizatorem konkursu jest Multikino S.A. , z siedzibą w Warszawie, 02-952, przy ul. 
Wiertniczej 166, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS:0000284604, kapitał zakładowy Spółki 1 464 450,30 PLN, REGON 0013122196 NIP 521-28-
93-057.  

 
3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Linda & Ślesicki Production Spółka z o.o.  

z siedzibą w Warszawie (02-682) przy ul. Bokserskiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000012843, NIP 123-09-41-623, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, 
prowadząca Warszawską Szkołę Filmową Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego („Fundator”). 

 
4. Konkurs prowadzony jest w całej  sieci  kin pod szyldem Multikino i Silver Screen. Konkurs będzie 

trwał od 08 marca 2010 roku do 15 maja 20010 roku. 
 
5. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca  
        pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, która  dołączy do pracy  
        konkursowej pisemną  zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie. 
 
6. Konkurs skierowany jest do uczniów najstarszych klas szkół ponagdimnazjalnych. W przypadku  
       kiedy uczestnik konkursu jest uczniem Szkoły, która zapisana jest do programu „Akademia  
       Filmowa” na konto Szkoły zostaną  dodatkowo dobite punkty. 15pkt za każdą zgłoszoną do  
       konkursu pracę. 
 
7. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie  formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na www.multikino.pl lub www.silverscreen.pl w zakładce Szkoła, oraz dołączenia do 
niego pracy konkursowej spełniającej warunki konkursu w terminie nieprzekraczalnym do 15 
maja 2010 roku.  Formularz zawiera następujące dane o „Uczestniku” : imię i nazwisko,  datę 
urodzenia, telefon kontaktowy, dokładny adres szkoły, pisemna zgoda opiekuna prawnego  
ucznia do wzięcia udziału w konkursie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
„Uczestnika” w związku z konkursem opisanym w niniejszym regulaminie. Dane osobowe 
„Uczestnika” zostaną usunięte do 30 czerwca 2010 roku. 

 
8. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są: 

1) członkowie władz lub osoby zatrudniane przez Organizatora lub Fundatora, a także 
członkowie ich najbliższych rodzin, 

2) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu, a 
także członkowie ich najbliższych rodzin, 

3) członkowie władz lub pracownicy podmiotów współpracujących przy organizowaniu 
Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin, 
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9. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia.  
 

Zasady Konkursu 
§ 2 

 
1. Uczestnictwo w Konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej wraz z wypełnionym   
       formularzem zgłoszeniowym.  
2.    Uczestnik dowolnie wybiera jeden z tematów pracy:  
       „Prawa człowieka” 
       „Solidarność społeczna” 
       „Władza, a jednostka” 
      „Patriotyzm” 
      a  następnie przedstawia go w formie fotograficznych storyboardów. (nie więcej niż 10 zdjęć w  
      formacie nie mniejszym i nie większym niż A5) 
3.   Dostarczenie Pracy Konkursowej wraz ostatecznie winno zostać dokonane do dnia 15 maja 2010      
       roku. Pracę Konkursową należy wysłać na adres: Multikino, ul. Wiertnicza 166, 02-952  
       Warszawa, dział marketingu, z dopiskiem: Konkurs „Foto-Film-Story” 
4. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  

na przetwarzanie danych osobowych podanych w Zgłoszeniu Konkursowym  zgodnie z ustawą z 
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) przez 
Organizatora dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz na opublikowanie danych 
osobowych Uczestnika, który okaże się zwycięzcą Konkursu. Przystąpienie do Konkursu i podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane 
oraz ich poprawiania.  

5. Z chwilą nadesłania Pracy Konkursowej Uczestnik udziela nieodpłatnej licencji na korzystanie z 
Pracy Konkursowej, na czas nieokreślony, w kraju i za granicą, która ma charakter licencji 
niewyłącznej na następujących polach eksploatacji: 

1)        wpisanie do pamięci dowolnej liczby komputerów, 
2)        wprowadzenie i prezentacja na stronach internetowych, 
3)        prezentacja w siedzibie Organizatora lub w innej wybranej przez Organizatora 

lokalizacji 
4)        utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką zapisu 

magnetycznego, optycznego drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu 
magnetycznego oraz wprowadzenie do obrotu, w dowolnej liczbie egzemplarzy, w 
charakterze materiałów informacyjnych lub reklamowych Organizatora, 

 6. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora 
Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego Pracy Konkursowej zgodnie z udzieloną  licencją. 

7. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie Pracy Konkursowej oraz że 
jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć 
prawa do nadesłanej przez Uczestnika Pracy Konkursowej. 

9. Prace Konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

10. Organizator nie zwraca nadesłanych Prac Konkursowych.  
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Rozstrzygnięcie Konkursu 
§ 4 

 
1. Nad przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa.  
2. Członkowie Komisji Konkursowej wyłonieni zostaną w następujący sposób: dwóch członków 

Komisji Konkursowej wskazanych przez Organizatora,  
3. Komisja Konkursowa będzie oceniać Prace Konkursowe nie znając tożsamości ich autorów. W 

protokole z posiedzenia Komisji Konkursowej wskazana zostanie Praca Konkursowa. Na tej 
podstawie Organizator, jako administrator zidentyfikuje zwycięzcę Konkursu. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się do dnia 30 maja 2010 roku 
5. Komisja sporządzi i będzie przechowywać przez 2 miesiące od momentu rozstrzygnięcia 

Konkursu dane osobowe zdobywcy nagrody. 
6. Uczestnik Konkursu, którego Praca Konkursowa zostanie uznana przez Komisję Konkursową 

za najlepszą spośród wszystkich ocenianych Prac Konkursowych, zostanie powiadomiony 
przez Organizatora o swoim zwycięstwie oraz o terminie i miejscu wręczenia nagrody 
telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

 
Nagroda 

§ 5 
 
1. Nagrodą w Konkursie jest stypendium o wartości 17,100 (słownie: siedemnaście tysięcy sto 

złotych) na Wydziałach Fotografii w Warszawskiej Szkole Filmowej uprawniające do nauki 
bez dodatkowej odpłatności w okresie od 1 października 2010 roku do 30 sierpnia 2012 
roku („Nagroda”). 

2. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy Konkursu, w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Organizatora nie później niż w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, przy czym 
zwycięzca Konkursu jest obowiązany wpłacić Fundatorowi Konkursu kwotę  należnego 
zryczałtowanego podatku (10% wartości Nagrody) przed wydaniem Nagrody, co wynika z 
przepisów prawa. Wydanie Nagrody jest uzależnione od wpłacenia Fundatorowi kwoty 
podatku. W razie nie wpłacenia kwoty podatku przez zwycięzcę Konkursu osoba taka traci 
prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni kolejnego zwycięzcę Konkursu, bądź nie 
przyzna Nagrody.  

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.   Nagroda nie 
może być wykorzystana w terminie innym niż podany w ust, 1 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków 
wskazanych w  niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody, a Komisja 
Konkursowa wyłoni kolejnego zwycięzcę Konkursu, bądź nie przyzna Nagrody.  

 
Reklamacje 

§ 6 
 

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik może informować 
Organizatora. 

2. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać listownie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu 
wraz z podaniem uzasadnienia, na adres Organizatora, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa z 
dopiskiem „Konkurs Charakteryzacja na Oscara”, w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia 
Konkursu.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich 
otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym. 
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4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.  

 
Postanowienia końcowe 

§ 7 
 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady  
i warunki prowadzenia Konkursu. 

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 
Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody i zastąpienia jej inną nagrodą o tej samej 
wartości rynkowej. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 
skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone  
lub opóźnione Zgłoszenia Konkursowe. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z 
komunikacją, przesyłaniem zgłoszeń konkursowych bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające 
na wynik Konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie 
bez podania przyczyny. 

8. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych Organizatora: www.multikino.pl i 
www.silverscreen.pl w zakładce Szkoła 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających 
lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody. 

10. W przypadku nie przyjęcia nagrody przez zwycięzcę Konkursu w terminie określonym  
w zawiadomieniu bądź braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu przez kolejne 
30 dni prawo zwycięzcy do nagrody wygasa, a Organizator może przeznaczyć tę nagrodę dla 
dowolnie wybranej osoby bądź nie przyznawać jej nikomu. 

11. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez 
właściwe sądy powszechne. 

12. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  
13. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz, że udziela licencji  
na korzystanie przez Organizatora z pracy Konkursowej na warunkach przewidzianych  
w niniejszym regulaminie, co winno być zaznaczone i potwierdzone własnoręcznym podopisem w 
Zgłoszeniu Konkursowym.   

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.  

 
 
 
ORGANIZATOR 
dnia 19 marca 2010 

 


