REGULAMIN
ANIMOWANA 65-ka - Konkurs na krótką animowaną etiudę z okazji 65-lecia Estrady
Poznańskiej
§ 1 WSTĘP
1.

Organizatorem Konkursu ANIMOWANA 65-ka jest Estrada Poznańska, z siedzibą przy
ul. Masztalarskiej 8 Poznaniu (61-767), wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, nr
wpisu RIK VII, NIP: 7770002010, REGON: 000279730.

2.

Konkurs ANIMOWANA 65-ka związany jest z przypadającą w tym roku 65. rocznicą
powstania Miejskiej Instytucji Kultury - Estrady Poznańskiej. Kulminacją Konkursu
ANIMOWANA 65-ka będzie projekcja zwycięskiej pracy konkursowej podczas
Sylwestra Miejskiego 2019 w Poznaniu.

3. Ideą przewodnią Konkursu ANIMOWANA 65-ka jest stworzenie krótkiej animowanej
etiudy/czołówki (max. do 30 sekund) nawiązującej do Estrady Poznańskiej,
organizowanych przez nią wydarzeń i roli kultury w kształtowaniu się samoświadomości,
tożsamości i indywidualnych postaw wobec współczesnych problemów społecznych,
zagadnień politycznych oraz zagrożeń ekologicznych i gospodarczych. Estrada Poznańska to
Miejska Instytucja Kultury, w której m. in. powstał kultowy kabaret Tey, a w
organizowanym przez nią przez lata słynnym cyklu Dziecko Potrafi wzięło udział 2 miliony
widzów. Obecnie wizytówką Estrady Poznańskiej są: Festiwal Animator, Kino Muza, Dom
Tramwajarza, Scena na Piętrze, działania na Placu Wolności w Poznaniu, przestrzeń
Starego Rynku w Poznaniu i organizowane przez Estradę cykle kulturalne: Dzieciaki na
Piętrze, Kulturalny Stary Rynek, Noc Muzeów, Lato z Estradą czy Sylwester Miejski.
§ 2 WYMAGANIA REGULAMINOWE KONKURSU
1.

Konkurs ANIMOWANA 65-ka adresowany jest do studentów Wydziałów Animacji
Wyższych Szkół Filmowych i Artystycznych w Polsce.

2.

Do Konkursu można zgłaszać animowane etiudy/czołówki zrealizowane w dowolnej
technice animacji, nie przekraczające 30 sekund i zrealizowane wokół tematu 65lecia Estrady Poznańskiej.

3.

Wszystkie animowane etiudy/czołówki zgłoszone do Konkursu ANIMOWANA 65-ka
powinny kończyć się pięciosekundową planszą z logotypem Estrady Poznańskiej.

§ 3 KONKURS ANIMOWANA 65-KA
1. Zgłoszenia do Konkursu ANIMOWANA 65-ka proszę wysyłać na adres e-mail:
office@animator-festival.com .
2. Zgłoszenia do Konkursu ANIMOWANA 65-ka powinny zostać przesłane w postaci
cyfrowego pliku wideo w jakości Full HD lub wyższej.
3. Termin zgłaszania animowanych etiud/czołówek do Konkursu ANIMOWANA 65-ka upływa
8 grudnia 2019.
4. Wyniki obrad Komisji Konkursowej (wyłonienie zwycięskiej animowanej etiudy/
czołówki, która będzie wykorzystywana w działaniach promocyjnych Estrady
Poznańskiej) zostaną ogłoszone 31.12.2019 podczas Sylwestra Miejskiego 2019 na Placu
Wolności.
§ 4 NAGRODA
1. Komisja Konkursowa, w skład której wejdą: Prodziekan Wydziału Animacji Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu, Dyrekcja Estrady Poznańskiej, Koordynator obchodów 65-lecia
Estrady Poznańskiej, Kierownik Działu Marketingu Estrady Poznańskiej i Programmer
Festiwalu ANIMATOR przyzna nagrodę w wysokości 5 000 zł brutto dla reżysera/ reżyserki
animowanej etiudy/czołówki, która będzie wykorzystywana w działaniach promocyjnych
Estrady Poznańskiej.
2. Nagroda jest wypłacana w polskich złotych. Nagroda zostanie wypłacona po dokonaniu
stosownych potrąceń. Laureat jest zobowiązany do przesłania na adres: office@animator-

festival.com, w formie elektronicznej, wypełnionego podpisanego formularza
oświadczenia, który otrzyma od Organizatora, w ciągu 14 dni od daty otrzymania go.
Nagroda zostanie wypłacona przelewem na konto bankowe, w terminie do 2 miesięcy od
dnia otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionego oświadczenia, o którym
mowa powyżej.

§ 5 DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że administratorem danych jest Estrada
Poznańska z siedzibą w Poznaniu (61-767), przy ul. Masztalarskiej 8, miejska instytucja

kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Poznania
pod nr RIK-VII.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:
iod@estrada.poznan.pl.
3. Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest
warunkiem koniecznym realizacji zgłoszenia na Konkurs ANIMOWANA 65-ka.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda. Dane będą
przetwarzane w celach związanych z realizacją Konkursu ANIMOWANA 65-ka.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy oraz z
uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które zobowiązują lub
upoważniają Estradę Poznańską do przetwarzania danych osobowych.
6. Ponadto informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Przetwarzanie obejmuje dane reżysera animowanej etiudy. Przetwarzanie obejmuje
następujące dane osobowe:
imię i nazwisko/ nazwa,
adres,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu,
10. Organizator może przetwarzać dane osobowe w celu zakwalifikowania filmu do
Konkursu ANIMOWANA 65-ka, wyświetlania filmu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania

nagrody, innych działaniach promocyjnych Estrady Poznańskiej. Powyższe informacje nie
mają charakteru informacji handlowej.
§ 6 POKAZY ANIMOWANYCH ETIUD KONKURSU ANIMOWANA 65-KA
1. Wzięcie udziału przez Zgłaszającego w Konkursie ANIMOWANA 65-ka oznacza udzielenie
przez niego nieodpłatnej, wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na
korzystanie przez Organizatora z animowanej etiudy/czołówki poprzez publiczne
wyświetlenie animowanej etiudy w ramach Sylwestra Miejskiego 2019 i wszelkich
późniejszych działaniach Estrady Poznańskiej oraz w zakresie następujących pól
eksploatacji:
a)

utrwalania, zwielokrotniania dowolną techniką animowanej etiudy na potrzeby

promocyjne Estrady Poznańskiej
b)

prawo do publicznego wyświetlenia, odtworzenia w ramach Sylwestra Miejskiego

2019 i przy okazji kolejnych/innych wydarzeń Estrady Poznańskiej animowanej etiudy,
udostępniania w taki sposób, by każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,
c)

wprowadzania do pamięci komputera, wprowadzania do innych sieci

komputerowych, wprowadzania do sieci Internet,
2. Zgłaszający animowaną etiudę do Konkursu ANIMOWANA 65-ka udziela Organizatorowi
wyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do
wykorzystania dostarczonych materiałów promocyjnych (opisu filmu, kadrów z filmu,
informacji o twórcach, etc.) do publikacji związanych z działalnością Estrady Poznańskiej
(druki, strona, social media, informacje prasowe, etc) oraz do promocji Estrady
Poznańskiej w mediach.
§ 7 UWAGI KOŃCOWE
1. Zgłoszenie animowanej etiudy do Konkursu ANIMOWANA 65-ka jest równoznaczne z
przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień.
2. Organizator Konkursu ANIMOWANA 65-ka nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich
powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest
zawinione przez Organizatora.
3. O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
4. W razie sporów powstałych na tle niniejszego regulaminu, prawem właściwym jest
prawo polskie, a sprawy będą rozpoznawane przez sądy w Poznaniu.
5. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

