
REGULAMIN WODZISŁAWSKIEGO PRZEGLĄDU KINA UFF!OWEGO

ADRES DO WYSYŁKI ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

Biuro konkursowe Wodzisławskiego Przeglądu Kina Uff!owego
ul. Kubsza 17

44-300 Wodzisław Śląski

Inicjatywa Kulturalna wspierana jest w ramach projektu „Kreator Inicjatyw Kulturalnych KICKoff”, realizowanego przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK, 
finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz współfinansowanego ze środków Województwa Śląskiego,

1. Przegląd odbędzie się 27-28 grudnia 2013 r. w Wodzisławiu Śląskim.
2. Organizatorem Przeglądu jest Wodzisławskie Centrum Kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Uff!
3. Przegląd Kina Uff!owego jest niekomercyjną imprezą nastawioną na prezentację oraz promocję twórców kina niezależnego 

i amatorskiego.
4. W części konkursowej zostaną przyznane następujące nagrody:

- nagroda publiczności (bon o wartości 750 zł brutto do zrealizowania w sieci Media Markt)
- nagroda Jury (bon o wartości 750 zł brutto do zrealizowania w sieci Media Markt).

5. Poza częścią konkursową odbędą się także projekcje, spotkania z twórcami kina niezależnego, koncerty, wystawy fotograficzne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W CZĘŚCI KONKURSOWEJ PRZEGLĄDU

1. W części konkursowej WPKU może wziąć udział każdy twórca filmowy, bez względu na wiek.
2. Filmy do częście konkursowej należy nadsyłać do dnia 24 grudnia 2013 r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenie filmu 

do udziału w konkursie jest bezpłatne. Organizatorzy nie zwracają kosztów przesyłki oraz nie zwracają nadesłanych filmów.
3. Czas trwania zgłoszonego do części konkursowej WPKU nie może przekraczać 20 minut. 

Każdy twórca może zgłosić dowolną ilość filmów.
4. Filmy musza być nadesłane na płytach CD, DVD lub na BLU-RAY. Technika realizacji oraz gatunek filmu są dowolne.
5. Do czytelnie opisanego nośnika (imię i nazwisko twórcy, tytuł filmu, czas trwania) należy dołączyć wypełnioną kartę 

zgłoszeniową filmu.
6. Nadesłane filmy zostaną poddane wstępnej selekcji przez Komisję Kwalifikacyjną, w skład której wejdą członkowie 

Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Uff! Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są ostateczne i nieodwołalne.
7. W części konkursowej Przeglądu nie mogą brać udziału filmy zrealizowane przez członków Stowarzyszenia 

Społeczno-Kulturalnego Uff! ani pracownicy Wodzisławskiego Centrum Kultury.
8. Główną nagrodą przyznaną podczas Przeglądu będzie Nagroda Publiczności, dodatkowo zostanie także przyznana 

nagroda Jury. Organizatorzy nie wykluczają także przyznania dodatkowych nagród. Nagrody wysłane zostaną autorom 
nagrodzonych filmów drogą pocztową.

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za złą jakość techniczną filmu oraz za ewentualne uszkodzenia nośnika 
podczas przesyłki.

10. Prawa autorskie filmu zgłaszanego na festiwal nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać dóbr osobistych 
osób trzecich.

11. Autor, zgłaszając film do konkursu:
- wyraża zgodę na jego projekcję podczas trwania festiwalu,
- wyraża zgodę na pozostawienie filmu w archiwum festiwalowym,
- wyraża zgodę na emitowanie filmu podczas imprez promujących Przegląd.

12. Zgłoszenie filmu do części konkursowej Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


