REGULAMIN
konkursu filmowego w ramach

15. Ogólnopolskiego Przegl ądu Filmów Amatorskich

„OGIE ŃW G ŁOWIE” 2019

1. 15. Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich „Ogień w głowie” odbędzie się w dniach 21 - 22 czerwca
2019 roku. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu dla nieprofesjonalnych twórców filmowych, który odbędzie
się 22 czerwca br. w Ogrodzie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu.
2. Udziału w konkursie nie mogą brać studenci szkół artystycznych.
3. Czas filmu konkursowego nie może przekroczyć 20 min.
4. Film należy przysłać na płycie DVD (nie będzie zwracana autorowi). Film można także przesłać za
pośrednictwem internetu na adres e - mail ogienwglowie@gmail.com. Do nagrania należy dołączyć wypełnioną
kartę zgłoszenia (w przypadku wysyłki on – line – skan podpisanego dokumentu).
5. Uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 filmy.
6. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja 2019 roku, pod adresem:
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mielczarskiego 1, 95-100 Zgierz
(z dopiskiem OGIEŃ W GŁOWIE) oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: ogienwglowie@gmail.com.
7. Specjalna komisja kwalifikuje nadesłane filmy do konkursu głównego. Lista zakwalifikowanych filmów będzie
dostępna na stronie www.mokzgierz.pl oraz na stronie Facebook „Ognia w głowie”
www.facebook.pl/ogienwglowie .
8. Prezentacja konkursowa będzie miała charakter otwarty dla publiczności.
9. Prezentacje oceniane będą przez jury, które przyzna nagrody, w tym Grand Prix przeglądu.
10. Przyznana będzie również nagroda publiczności.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji nadesłanych filmów w trakcie przeglądu (a także
podczas pokazów promujących festiwal) bez konieczności wypłacania honorariów dla autorów.
12. Koszt pobytu pokrywa uczestnik.
Informacja RODO
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 1.
W/w dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) w
celu udziału w powyższym konkursie.
Dane podane przez Państwa będą przechowywane przez okres trwania procedury konkursowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.
Podanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Zgierzu danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy
dotyczącej udziału w konkursie.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku (w formie fotograficznej i filmowej) przez Miejski
Ośrodek Kultury w Zgierzu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.
1994 r. Nr 24 poz. 83). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój
wizerunek, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu (również
poza siedzibą MOK) oraz, że rozpowszechnianie przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu mojego wizerunku w formie fotografii
i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.
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czytelny podpis

Miejski Ośrodek Kultury, 95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 1
tel/fax (042) 716 26 18 / NIP 732 10 77 599
Koordynatorzy przeglądu: Anka Perek (668 180 471), Magdalena Ziemiańska (602 516 589)

