VI Festiwal Filmów Motocyklowych The Art of Ride 2018
–

Regulamin Konkursu
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 
Mateusz Widuch Creative Solutions z siedzibą w Rudzie
Śląskiej, (zwany dalej: Organizatorem) jest organizatorem
VI Festiwalu Filmów Motocyklowych The Art Ride (zwanego dalej:
Festiwal) i odbywających się w ramach Festiwalu konkursów.
1.2 
Festiwal odbędzie się w dniach 20-21.04 2018 roku w Rudzie
Śląskiej.
1.3 
Do udziału w Festiwalu można zgłaszać filmy fabularne,
dokumentalne, animowane, eksperymentalne oraz innowacyjne
produkcje wizualne związane z motocyklami.
1.4 
Festiwalowa komisja selekcyjna dokonuje selekcji filmów oraz
zaprasza filmy na Festiwal.
2.KONKURSY
2.1 Konkurs - Kategoria PODRÓŻ MOTOCYKLOWA
W kategorii mogą wziąć udział:
● filmy powyżej 10 minut
● filmy których tematem głównym jest podróż motocyklowa
Nagrody:
● 1 miejsce
● 2 miejsce
● 3 miejsce
2.1 Konkurs- Kategoria SHORT
W kategorii mogą wziąć udział:
● filmy powyżej 5 minut i do 10 minut
● filmy których tematem głównym jest motocykl
Nagrody:
● 1 miejsce

● 2 miejsce
● 3 miejsce
3.TERMINY, MATERIAŁY I POKAZY
3.1 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 kwietnia 2018
roku.
3.2 Warunkiem dopuszczenia do selekcji jest nadesłanie filmu (dvd
lub link do filmu) w terminie: 08.04.2018
3.4 Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których
filmy zostały zakwalifikowane do programu. Festiwalowa Komisja
Selekcyjna nie jest zobligowana do uzasadnienia swoich decyzji
selekcyjnych.
3.5 Organizator nie zwraca materiałów (w tym DVD) otrzymanych
do selekcji. Wszystkie zgłoszone filmy stają się częścią archiwum
festiwalowego.
3.9 Dyrekcja Festiwalu przygotowuje kalendarz projekcji.
4. PROMOCJA
4.1 Organizator zastrzega sobie prawo do użycia fragmentów
zakwalifikowanych filmów (nie dłuższych niż 3 minuty), a także do
umieszczenia informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu
oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych (w tym
katalog, program,informacje prasowe, itp.)
4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów
promocyjnych zarówno podczas jak i po zakończeniu Festiwalu
5.TRANSPORT I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOPIE FILMÓW
5.1 Kopie festiwalowych filmów powinny zostać dostarczone
na adres: 
mateusz.widuch@gmail.com lub Mateusz Widuch ul.
Pordzika 14e/1 Ruda Śląska 41–705 w terminie do 8 kwietnia 2017
roku.

6.PRAWA DO FILMU
6.1 Do Festiwalu mogą zostać zgłoszone filmy, do których
zgłaszający dysponuje prawami, w tym prawami autorskimi i
prawami pokrewnymi, umożliwiającymi zgłoszenie filmu na Festiwal
oraz wyświetlanie go podczas Festiwalu. W szczególności
zgłaszający Film do Festiwalu zobowiązany jest zapewnić, aby:
1) przysługiwały mu majątkowe prawa autorskie do zgłaszanego
filmu (w tym prawa do wykorzystywanych w filmie utworów) lub
stosowne licencje w tym zakresie,
2) przysługiwały mu prawa pokrewne do zgłaszanego filmu lub
stosowne licencje w tym zakresie,
3) rozpowszechnianie wizerunków osób w związku ze zgłoszeniem
filmu na Festiwal lub wyświetlaniem filmu podczas Festiwalu nie
naruszało dóbr osobistych osób, których wizerunek dotyczy.
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo odmowy kwalifikacji filmu do
Festiwalu, zawieszenia udziału filmu w Festiwalu lub prawo
wycofania filmu z udziału w Festiwalu, w przypadku powzięcia
wiadomości, że film zgłoszony do udziału w Festiwalu lub jego
wyświetlanie podczas Festiwalu może naruszać prawa autorskie,
prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich.
6.3 Zgłaszający film do udziału w Festiwalu zobowiązany jest,
w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec Organizatora
z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw
pokrewnych przysługujących jej do filmu lub poszczególnych jego
elementów, albo też jej dóbr osobistych, do naprawienia
poniesionej przez Organizatora szkody i pokrycia wszelkich
kosztów związanych z podniesionymi roszczeniami (art. 392 k.c.).
7.DANE OSOBOWE
7.1 Zgłaszający powierza Organizatorowi, w rozumieniu art. 31
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn.zm.),
przetwarzanie danych osobowych.

7.2 Powierzenie obejmuje następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko,
2) adres poczty elektronicznej,
3) numer telefonu,
7.3 Organizator może przetwarzać powierzone dane osobowe
w celu zakwalifikowania filmu do konkursu, jak również w celu
wyświetlania filmu.
7.4 Organizator upoważniony jest dokonać dalszego powierzenia
przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie innym
podmiotom.
8.UWAGI KOŃCOWE
Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne
z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu.
Sprawy nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez
organizatora Festiwalu.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres:
Mateusz Widuch ul. Pordzika 14e/1 42-705 Ruda Śląska e-mail:
mateusz.widuch@gmail.com

