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REGULAMIN 
Konkursu stypendialnego ”Dolina Kreatywna, czyli czego szuka nowa sztuka?”
z dziedziny – fotografia.

§ 1
	Telewizja Polska S.A., zwana dalej „TVP”, organizuje w dniach od 14 czerwca 2009 r. do 30 września 2009 r. włącznie, konkurs stypendialny pod nazwą „Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka" - z dziedziny fotografia, zwany dalej „Konkursem”. Uwaga! Termin nadsyłania prac mija w dniu 15 sierpnia 2009 r.  Informacje o kolejnych  edycjach Konkursu oraz dziedzinach w jakich będą organizowane zamieszczane będą na stronach internetowych www.dolinakreatywna.tvp.pl

W ramach Konkursu TVP przyznawać będzie nagrody młodym artystom urodzonym w latach 1984 – 1995 (pod uwagę będzie brany rok urodzenia, a nie dzień i miesiąc), którzy prześlą do TVP prace swojego autorstwa z dziedziny fotografia, zgodnie z warunkami podanymi w załączniku  nr 1 do Regulaminu. 
Ocena i selekcja prac przeprowadzana będzie przez Jury składające się z autorytetów oraz znawców w ocenianej dziedzinie sztuki (kryteria oceny w załączniku nr 1). 
 
§ 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie:
Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie nadsyłają drogą elektroniczną na adres dolina.kreatywna@tvp.pl:

	pracę konkursową zgodnie z formatem i warunkami podanymi w załączniku  nr 1 do Regulaminu
	wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) - w przypadku osób małoletnich formularz musi zostać dodatkowo podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego

  
	Kandydaci biorący udział w Konkursie mogą zgłaszać swoje prace sami lub mogą być zgłaszani przez szkoły, uczelnie, domy kultury, fundacje, pracownie itp. ale jedynie za zgodą kandydatów i po zaakceptowaniu przez nich formularza zgłoszeniowego. 

W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby nagrodzone finansowo w I, II, III i IV edycji Konkursu fotograficznego (w roku 2005, 2006, 2007 oraz 2008).
	Prace zgłoszone do konkursu muszą być pomysłem autorskim jednej bądź kilku osób, ale wszystkie biorące udział w nim osoby muszą spełniać wymogi wieku określone w § 1 pkt 2 Regulaminu, tj. urodzić się w latach 1984 – 1995 .
5.  Termin nadsyłania prac mija dnia 15 sierpnia 2009 r. 
6. W wypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wszelkie decyzje o 
     dopuszczeniu i przyjęciu uczestnika do konkursu podejmuje Organizator. 

§ 3
Ocena prac:
W pierwszym etapie Konkursu nadesłane prace konkursowe podlegają następującej ocenie:

	do dnia 14 sierpnia 2009 r. Jury (składające się maksymalnie z pięciu osób) dokona oceny prac nadesłanych drogą elektroniczną  i wyłoni prace, których oryginały będą oceniane przez Jurorów w drugim etapie Konkursu. Lista autorów tych prac zostanie tego dnia ogłoszona na stronach internetowych www.dolinakreatywna.tvp.pl 
	do dnia 19 sierpnia 2009 r. do wybranych uczestników konkursu (autorów prac, o których mowa w pkt a.) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie zostanie skierowana prośba o przesłanie na adres Telewizja Polska S.A. „Dolina Kreatywna”, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999:

	oryginału pracy konkursowej, zgodnie z formatem i warunkami podanymi w załączniku nr 1 do Regulaminu,
	oryginału wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2) - w przypadku osób małoletnich formularz musi zostać dodatkowo podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego
	podpisanego oświadczenia (załącznik nr 3) - w przypadku osób małoletnich oświadczenie musi zostać dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego  

	oryginały prac i dokumentów, które jury zakwalifikowało do drugiego etapu powinny zostać nadesłane do Telewizji Polskiej S.A. najpóźniej do dnia 26 sierpnia  2009 r. włącznie. 



2.  W drugim etapie Konkursu: 

	do dnia 31 sierpnia 2009 r. włącznie Jury  spośród prac wyłonionych w pierwszym etapie Konkursu, wyłoni maksymalnie pięciu laureatów Konkursu, którzy wejdą do finału Konkursu
	Jury przyzna maksymalnie 5 nagród finansowych,
	Jury decyduje o wysokości nagród finansowych przyznanych poszczególnym laureatom oraz o ewentualnym przyznaniu wyróżnień w Konkursie. Jury dysponuje na wszystkie nagrody finansowe kwotą 15 tys. zł. brutto, wyróżnienia nie są nagrodami finansowymi.

osoby, które zakwalifikują się do finału zostaną powiadomione o tym fakcie (drogą mailową lub telefonicznie) oraz o terminie i miejscu ogłoszenia werdyktu Konkursu, w terminie do dnia 4 września 2009 r. włącznie (jeśli taka informacja nie dotrze do uczestnika w podanym terminie oznacza to niezakwalifikowanie się),
3.  Publiczne ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi podczas emisji programu telewizyjnego na 
     antenie TVP2 we wrześniu 2009 r.  i/lub na stronie internetowej 
     www.dolinakreatywna.tvp.pl .
4.  Na ogłoszenie werdyktu, osoby powiadomione o zakwalifikowaniu się do finału oraz w 
      przypadku, gdy finalistą jest osoba małoletnia  jeden opiekun tej osoby - przyjeżdżają 
      na koszt Telewizji Polskiej. 

§ 4
Odbiór nagrody:
1.	Do odebrania nagrody uprawniony jest jedynie laureat, a w przypadku osób małoletnich rodzic lub opiekun prawny.
2.	W przypadku odbioru nagrody w kasie TVP laureat zobowiązany jest do przedstawienia dowodu tożsamości, potwierdzającego dane z jego formularza zgłoszeniowego. 
3.	W przypadku nie zgłoszenia się laureata po odbiór nagrody, po upływie wyznaczonego w wezwaniu (przesłanym listem poleconym lub pocztą elektroniczną) terminu, prawo do odbioru nagrody wygasa.
4.	Jeżeli zostanie stwierdzone, że dane osoby, która zgłosiła się po odbiór nagrody, nie są zgodne z danymi z jej formularza, nagroda nie zostanie wydana, chyba że uczestnik w terminie 7 (siedmiu) dni wyjaśni rozbieżności. Po upływie tego terminu prawo do nagrody wygasa. 
5.	Nagroda może zostać przekazana przelewem na numer konta podany przez laureata w formularzu zgłoszeniowym.

§ 5
Podatek:
W zakresie opodatkowania nagród zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
	Podatek w imieniu laureata odprowadzi TVP. Nagroda zostanie pomniejszona o kwotę podatku.

§ 6
Reklamacje:
1.	Wszelkie reklamacje, które mogą wyniknąć z udziału w Konkursie, uczestnicy mogą składać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia werdyktu Jury, do Biura Marketingu i Promocji pod adres: Telewizja Polska S.A., ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa z dopiskiem: Konkurs Stypendialny „Dolina Kreatywna”. 
2.	W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
3.	Reklamacje rozpatruje Jury. Decyzja Jury odnosząca się do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
4.	TVP powiadomi o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 7
Przekazanie praw:
	Przesłanie oryginału pracy i dokumentów, zgodnie z § 3 pkt 1 lit. b Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prezentację przez TVP w jej programach pracy Konkursowej oraz udział autora pracy w audycji telewizyjnej. Zgodę w imieniu osób małoletnich podpisują rodzice lub ich opiekunowie prawni. 

Przesyłając razem z  pracą na Konkurs podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu (w imieniu osób małoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny)  autorzy prac udzielają TVP na zasadach wyłączności prawa do korzystania z pracy w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz realizacji audycji związanych z Konkursem „Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka”. 
	Nie przesłanie przez uczestnika Konkursu oryginału pracy i dokumentów zgodnie z § 3 pkt 1 lit. b Regulaminu, w terminie wskazanym w §3 ptk 1 lit. c. traktowane będzie jako rezygnacja przez uczestnika z dalszego udziału w konkursie.

§ 8
	Oryginały prac, które zostały zakwalifikowane do finału przechowywane są w siedzibie TVP przez okres jednego roku, a następnie zostaną zwrócone autorom na adres korespondencyjny wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

TVP nie ma obowiązku wykorzystywania prac, zdjęć prac lub rejestracji prac Konkursowych na nośnikach audiowizualnych.
	TVP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac, które nastąpiły w czasie transportu do/z TVP.  O uszkodzeniu pracy w czasie transportu do TVP uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony niezwłocznie po otrzymaniu pracy.

§ 9
TVP S.A. ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Przystąpienie do Konkursu oznacza dobrowolną zgodę uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą w celu promocji, realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym również podania tego do publicznej wiadomości (telewizja, prasa, Internet), wydania nagrody oraz produkcji i promocji audycji telewizyjnej związanej z  Konkursem stypendialnym TVP. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia w Biurze Marketingu i Promocji, w Wydziale ds. Marketingu Nowych Projektów, ul. J.P. Woronicza 17.

§ 10
  Postanowienia końcowe
Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
	Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.dolinakreatywna.tvp.pl.
	Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Konkursu.

§ 11
Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu: 
1.	Załącznik nr 1 – formy nadsyłanych prac i kryteria oceny
2.	Załącznik nr 2 – wzór formularza
3.	Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia 


