
Regulamin konkursu „Oglądaj filmy, wygraj 500 zł ” 
Gdańsk 2022

I. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu (zwanego w dalszej części „Konkursem”) jest Fundacja Młodego Kina z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 
3/10, 00-640 Warszawa, KRS 0000025345, nr NIP 526-17-44-268.
Konkurs trwa w okresie od 28.11.2022 r. do 3.12.2022 r. i jest realizowany w ramach 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
Euroshorts 2022 Młodzi Filmowcy (zwanego w dalszej części „Festiwalem”) w Gdańsku.

Przedmiotem Konkursu jest umożliwienie Widzom dokonania oceny filmów zakwalifikowanych do Konkursu Międzynarodowego w 
ramach Festiwalu (60 filmów z 23 krajów) oraz wylosowanie spośród Uczestników Konkursu, którzy spełnili jego warunki, osoby 
(„Zwycięzca Konkursu”) która otrzyma nagrodę finansową 500 zł.

Organizator ogłasza Konkurs na stronie internetowej http://euroshorts.eu  oraz w innych publikacjach Festiwalu i na Facebooku, 
według własnego uznania. Regulamin konkursu jest dostępny  na stronie http://euroshorts.eu.

II. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie pod warunkiem 
uzyskania zgody rodziców.

III. Zasady i przebieg Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest obejrzenie wszystkich filmów, zakwalifikowanych do Konkursu Międzynarodowego 

w ramach Festiwalu (60 filmów z 23 krajów) i dokonanie ich oceny w skali od 1 do 10 pkt, na Kartach Oceny (kuponach 
konkursowych), dostępnych w miejscach realizacji festiwalu na terenie Gdańska oraz na stronie http://euroshorts.eu 

2. Po każdym seansie festiwalu uczestnik musi uzyskać od koordynatora seansu nalepkę, potwierdzającą jego udział w danym 
seansie filmowym Euroshorts.

3. Wypełnioną Kartę Oceny z 10 nalepkami, uzupełnioną o dane osobowe, Uczestnik musi wrzucić dnia 2.12.2022 (piątek), do 
godziny 22.00 do specjalnej skrzynki festiwalowej, która zostanie udostępniona w Bibliotece „Filii Gdańskiej” (miejscu 
projekcji seansu nr 10).

4. Losowanie nagrody 500 zł odbędzie się w dniu 3.12.2022, w czasie Finału festiwalu Euroshorts 2022, który odbędzie się w 
Ratuszu Staromiejskim – Nadbałtyckim Centrum Kultury, przy ul. Korzennej 33/35. Początek uroczystości finałowej o godzinie 
19.00.

5. Nagroda jest tylko jedna i może ją otrzymać jeden Uczestnik. 
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na seansie finałowym określonym w pkt. 4. Jeżeli Uczestnik Konkursu, którego 

karta zostanie wylosowana, nie będzie obecny, nie otrzyma nagrody, a losowanie zostanie powtórzone. 

IV. Wizerunek Zwycięzcy Konkursu

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na to, że Organizator, po rozstrzygnięciu Konkursu, będzie mógł nieodpłatnie umieścić imię i 
nazwisko oraz wizerunek zwycięzcy na stronie http://euroshorts.eu i w innych publikacjach Festiwalu (również w mediach 
społecznościowych).

V. Dane osobowe
1. Uczestnicy Konkursu zgłaszając udział w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w postaci: imienia i 
nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), 
administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (Fundacja Młodego Kina z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 
3/10, 00-640 Warszawa, adres e-mail: fmk@fmk.art.pl).
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b 
RODO. 
4. Dane osobowe mogą być przekazywane Partnerom festiwalu Euroshorts (współorganizatorom, grantodawcom i fundatorom nagród) 
w celu przekazania informacji o terminie uroczystego zakończenia konkursu lub nagrodach oraz w celu rozliczenia przyznanych dotacji. 
Dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. 
5. Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania konkursu i przez miesiąc od dnia jego zakończenia a następnie nie będą dalej 
przetwarzane. Imię i nazwisko oraz wizerunek Zwycięzcy pozostanie w publikacjach Festiwalu bezterminowo.
6. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do GIODO jeśli uznają, że przetwarzanie ich 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VI. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego.

28.10.2022 r.

© Fundacja Młodego Kina 2022
Konkurs odbywa się w ramach 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Euroshorts 2022 Młodzi Filmowcy. Nazwy i znaki Partnerów i 
Sponsorów festiwalu Euroshorts 2022 są dostępne na stronie www.euroshorts.eu 
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