REGULAMIN
OTWARTEGO KONKURSU RECENZENCKIEGO
VITAE VALOR 2021

§1
ORGANIZATOR I PRZYRZEKAJĄCY NAGRODY
Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs recenzencki Vitae Valor 2021”, zwanego dalej:
„Konkursem”, oraz przyrzekającym nagrody jest Fundacja Alegoria z siedzibą w Tarnowie pod
adresem: 33-100 Tarnów, pl. Kazimierza Wielkiego 5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego –
Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000694663, posiadająca numer
identyfikacyjny (REGON) 368255210 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 8733263886, dalej
zwana jako: „Organizator”.
§2
CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs jest organizowany w dniach od dnia 5 grudnia 2021 roku do dnia 12 grudnia 2021 roku
za pośrednictwem strony internetowej www.vvfestiwal.pl oraz na fanpage’u Organizatora.
2. Konkurs
jest
dostępny
w
formie
ogłoszenia
konkursowego
na
stronie:
https://vvfestival.pl/wydarzenia-towarzyszace-konkurs/ oraz na fanpage’u Organizatora.
3. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest w okresie trwania Konkursu, tj. od dnia
5 grudnia 2021 roku do dnia 10 grudnia 2021 roku do godziny 23:00 poprzez przesłanie pracy
drogą e-mailową na adres: kontakt@vvfestiwal.pl
4. Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie dokonane
w terminie do 11 grudnia 2021 roku do godziny 21:00 i nastąpi w sposób i na zasadach opisanych
poniżej w niniejszym Regulaminie.
5. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
6. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg Konkursu oraz udziela informacji na temat
Konkursu oraz odpowiada za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących przebiegu i organizacji
Konkursu. Zapytania mogą być kierowane tylko na adres e-mailowych: kontakt@vvfestiwal.pl
7. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeks cywilny.
§3
UCZESTNICY
1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być wyłącznie pojedyncze osoby fizyczne,
które najpóźniej do dnia 5 grudnia 2021 roku ukończyły 15 lat, zwani dalej „Uczestnikami”, które
dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu w sposób i na zasadach opisanych poniżej
w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje
do Konkursu;
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c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie;
f) wyraża zgodę na utrwalenie i użycie przez Organizatora wizerunku oraz na nieodpłatne
utrwalenie, wykorzystanie, emitowanie lub powielanie ww. zdjęć lub nagrań video bez
konieczności ich każdorazowego zatwierdzania w zakresie wskazanym powyżej. Zgoda
ta wyrażana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawie pokrewnym;
g) wyraża zgodę na utrwalenie i użycie przez Organizatora wizerunku oraz na nieodpłatne
utrwalenie, wykorzystanie, emitowanie lub powielanie ww. zdjęć lub nagrań video bez
konieczności ich każdorazowego zatwierdzania w zakresie wskazanym powyżej. Zgoda
ta wyrażana jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
h) wyraził zgodę na publikację recenzji na stronie www.vvfestival.pl oraz na profilu
Organizatora;
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora.
4. Laureatami Konkursu – zwanymi dalej „Laureatami”, są Uczestnicy wskazani w § 5 poniżej.
§4
FORMUŁA I ZASADY KONKURSU
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnicy muszą wykonać następujące działania:
a. zarejestrować się na stronie vvfestiwal.pl/program/wydarzenia-towarzyszące/konkurs
i wyrazić niezbędne zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu na
zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie o treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzania
Konkursu pod nazwą „Konkurs recenzencki Vitae Valor 2021” na zasadach opisanych
w Regulaminie oraz przekazanie informacji o wynikach Konkursu”;
b. przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mailowej na adres: kontakt@vvfestiwal.pl
samodzielnie przygotowaną, wcześniej nigdzie niepublikowaną recenzję jednego
wybranego filmu festiwalowego (dalej jako „Recenzja”) która musi być dostarczona
w jednej z trzech dozwolonych form, tj. w formie podcastu trwającego nie dłużej niż
5 minut, w formie vloga lub w formie recenzji pisanej maksymalnie do 2 stron formatu
A4. Recenzja musi stanowić załącznik do przesłanej wiadomości e-mailowej, o której
mowa powyżej, zaś treść e-maila zawierać musi: imię i nazwisko Uczestnika, numer
telefonu, adres zamieszkania;
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2. Recenzja nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw
autorskich.
3. Przesyłając Recenzje, Uczestnik bierze odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich
wynikających z praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich.
4. Wszystkie wyżej opisane w ust. powyżej działania Uczestników muszą być dokonane w okresie
trwania Konkursu.
§5
WYBÓR LAUREATÓW
1. O przyznaniu nagrody decyduje Jury Konkursu, w skład którego wchodzą:
a) Michał Legan – Przewodniczący Jury, Dyrektor Artystyczny F.F. VITAE VALOR 2021;
b) Kuba Armata – Dyrektor Artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej;
c) Marcin Lewandowski – prezes Fundacji Alegoria;
d) Bernadetta Cich – wykładowca form i nauk dziennikarskich, reżyser dokumentów.
2. Spośród nadesłanych przez Uczestników Recenzji Jury Konkursu wyłoni 3 Laureatów Konkursu.
3. Przy wyborze Laureatów Konkursu Organizator kierować się będzie pełną swobodnością
i dowolnością w wyborze. Decyzja Organizatora Konkursu o wyborze Laureatów Konkursu jest
ostateczna i nie ma przewidzianych żadnych odwołań.
4. Informacja o dokonanym przez Organizatora wyborze Laureatów Konkursu zostanie przekazana
Laureatom Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na telefon komórkowy
oraz mailowo w dniu 11 grudnia 2021 roku w godzinach od 17:00 do 21:00.
5. Informacja o wyborze Laureatów zostanie również umieszczona w komentarzu do postu
konkursowego na fanpage’u Organizatora oraz na stronie www. Organizatora.
§6
NAGRODY
1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora.
2. Nagrodami w Konkursie są:
a) Pierwsze miejsce – dyplom oraz nagroda finansowa w kwocie 500 zł
b) Drugie miejsce - dyplom oraz nagroda finansowa w kwocie 300 zł
c) Trzecie miejsce - dyplom oraz nagroda finansowa w kwocie 200 zł
3. Po otrzymaniu od Organizatora wiadomości SMS oraz e-maila o przyznaniu nagrody, o którym
mowa w § 5 ust. 4 powyżej, Laureat powinien skontaktować się z Organizatorem w celu
potwierdzenia osobistego stawiennictwa się na uroczystości wręczenia nagród. Organizator nie
odpowiada za brak zrealizowania wobec Laureata przyznanej nagrody w przypadku braku
współpracy lub kontaktu ze strony Laureata.
4. Wręczenie nagród nastąpi w trakcie Uroczystego Zakończenia XI edycji Festiwalu Filmowego
VIRAE VALOR 2021 w Dużej Sali Kinowej Centrum Sztuki Mościce w dniu 12 grudnia 2021 roku
o godzinie 19:30.
5. Laureat może zrzec się Nagrody, jednak w zamian za zrzeczenie się Nagrody Laureatowi nie
przysługuje żadna inna nagroda.
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§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie pojawił się na uroczystości wręczenia nagród lub
podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności uczestników,
którzy:
a) zamieszczają w internecie treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak
i graficznej;
b) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
§8
DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja Alegoria z siedzibą
w Tarnowie pod adresem: 33-100 Tarnów, pl. Kazimierza Wielkiego 5, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000694663, posiadająca numer identyfikacyjny (REGON) 368255210 oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP) 8733263886.
Dane osobowe Uczestników (adres e-mail, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
kontaktowego, miejsce zamieszkania oraz datę urodzenia oraz wizerunku) będą przetwarzane
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, na co Uczestnik wyraził zgodę. Przetwarzanie
danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
Konkursu. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, jak również nie będą
udostępniane osobom i podmiotom trzecim.
Uczestnik ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje
prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail pod adresem:
kontakt@vvfestiwal.pl
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§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Poprzez zgłoszenie się do udziału w Konkursie Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie www.vvfestiwal.pl oraz
na stronie Organizatora www.alegoria.org, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych
Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej www.vvfestiwal.pl
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