
REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj pobyt na Festiwalu Młodzi i Film” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem  i  zarazem  koordynatorem  Konkursu  „Wygraj  pobyt na Festiwalu 

Młodzi i Film”  jest  Stowarzyszenie  Filmowców  Polskich  z  siedzibą  00-068 Warszawa, 

ul. Krakowskie Przedmieście 7, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000068354, które jest 

współorganizatorem Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 

dostępnego pod adresem www.mlodziifilm.pl oraz www.facebook.com/mlodziifilm, zwane 

dalej Organizatorem. 

2.    Konkurs trwa od dnia 21 maja 2013 roku od godziny 00:00 do dnia 4 czerwca 2013 roku 

do godziny 23:59:59. 

3.    Konkurs organizowany jest na profilu Portalu Filmowego na stronach Facebooka pod 

adresem: www.facebook.com/mlodziifilm. 

4.    Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.mlodziifilm.pl 

5.    Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna posiadająca 

profil Użytkownika na stronie Facebooka, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników 

Organizatora oraz członków ich rodzin. 

6.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym 

dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, tj. 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

8. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

9.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez 

Facebook, ani z nim związany, a ponadto Uczestnicy Konkursu w pełni zwalniają serwis 

Facebook z odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Organizatora związane z 

przeprowadzeniem Konkursu. 

10. Wszelkie  oświadczenia  i  dane  jakie  Uczestnik  zobowiązany  jest  przekazać 

Organizatorowi w związku uczestnictwem w Konkursie nie będą administrowane wyłącznie   

przez   Organizatora   i   nie   będą   przekazywane   podmiotom   trzecim, w szczególności 

nie podlegają dalszemu przekazaniu serwisowi Facebook. 

 

II. Zasady Konkursu 

 

http://www.mlodziifilm.pl/


1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łączne następujących 

warunków: 

1)  polubienie strony Festiwal Młodzi i Film na stronie Facebooka: 

www.facebook.com/mlodziifilm, 

2) Uważasz, że brakuje filmów o… słońcu, dziurach w asfalcie, zwierzętach, 

miastach, historii ? Napisz o tym na stronie www.facebook.com/mlodziifilm,. Swoją 

odpowiedź uzasadnij dwoma zdaniami, które będą skróconym opisem filmu.  

2. Z   zastrzeżeniem   poniższych   postanowień   niniejszego   Regulaminu   

rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 6 czerwca 2013 roku. 

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi 

na liczbę nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników, publikując 

stosowną informację na profilu Festiwalu Młodzi i Film na stronach Facebooka, pod adresem 

www.facebook.com/mlodziifilm. 

4.    Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która spełni wszystkie zasady konkursowe zawarte 

w punkcie 2. podpunkcie 1., oraz którego praca zostanie najwyżej oceniona przez Jury 

Konkursu. Jury przyzna jedną nagrodę główną. 

5. Nagrodzona osoba zostanie poinformowana o wynikach Konkursu poprzez 

zamieszczenie  informacji na stronie Facebook pod adresem www.facebook.com/mlodziifilm. 

6. Festiwal Młodzi i Film zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym 

czasie bez podania przyczyny, w szczególności z uwagi na małe zainteresowanie. 

 

III. Nagroda 

1.    Nagrodą  główną  w  Konkursie  jest  pobyt zwycięzcy oraz jego osoby towarzyszącej na 

Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie, w dniach 24-29 czerwca 2013 roku. Organizatorzy 

zapewniają nocleg, wyżywienie oraz akredytacje i zaproszenia na wszystkie imprezy 

festiwalu.  

2. W  przypadku  niemożności  wzięcia  udziału  w  festiwalu, z przyczyn leżących po 

stronie zwycięzcy Konkursu, osoba taka traci prawo do nagrody. 

3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1.    Decyzje Organizatora Konkursu (Festiwalu Młodzi i Film) mają charakter ostateczny i 

nie przysługuje od nich odwołanie. 

2.  Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu. 



3.  Osoby dokonujące zgłoszenia w ramach Konkursu wyrażają tym samym zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 

Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U Nr 133, poz. 833 z 

późn. zm.). 

  

4.  Uczestnicy Konkursu udzielają jednocześnie na rzecz Organizatora zezwolenia na 

upublicznienie imienia i nazwiska Uczestnika – Zwycięzcy lub jego pseudonimu, jeżeli 

Uczestnik zgłosi takie zastrzeżenie na piśmie. 

5.    Uczestnik  Konkursu  przyjmuje  do  wiadomości  i  wyraża  nieodwołalną  zgodę,  że w 

przypadku,   gdy   zostanie   uznany   zwycięzcą   Konkursu,   to   Organizator   będzie 

uprawniony na zasadzie nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie 

licencji do rozpowszechniania pomysłu na film w całości lub we fragmentach na łamach 

www.mlodziifilm.pl lub za pośrednictwem innych serwisów internetowych należących do 

Organizatora i/lub Współorganizatora, a także na swoich profilach w portalu 

społecznościowym Facebook w celach promocyjnych, informacyjnych i marketingowych. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień niniejszego regulaminu w 

każdym czasie. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie

 mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

 


