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Regulamin 

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu na dokumentalną formę dźwiękową (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. Partnerem w realizacji Konkursu w tej edycji 
jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Konkurs odbywa się w ramach 28 Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego „Euroshorts Młodzi filmowcy”.

2. Przedmiotem Konkursu jest zainspirowanie powstania 5-minutowych dokumentalnych form 
dźwiękowych (słuchowisk, relacji, reportaży, recenzji, wywiadów, collages, utworów 
eksperymentalnych) na dowolny temat.

3. Prace mogą nawiązywać do tematu: „film krótkometrażowy, widzowie i twórcy”, jest to 
wskazane ale nieobowiązkowe.

Jerzy Tuszewski 
(1931-2016) był reżyserem radiowym, jednym z pionierów stereofonicznego słuchowiska 
dokumentalnego w Polsce, związanym z Programem 2 Polskiego Radia. Był też współzałożycielem 
pierwszego polskiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego. W późniejszym okresie twórczości 
realizował filmy dokumentalne. Celem konkursu jest twórcze nawiązanie do jego dokonań. 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.euroshorts.pl

II. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie mogą 
również wziąć udział w konkursie, za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, 
którzy ponoszą odpowiedzialność za ich działania.

III. Zasady i przebieg Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zrealizowanie 5-minutowego dokumentalnego utworu
dźwiękowego, przeznaczonego do emisji w radiu, nawiązującego do tematu wskazanego we 
wstępie oraz przesłanie go organizatorom w pliku typu mp3 lub wav za pomocą poczty e-mail.

2. Każdy Autor może zgłosić do Konkursu dowolną ilość prac.

3. W wiadomości należy wysłać również notkę biograficzną o Autorze.

4. Prace można przesyłać do 10.12.2019 (wtorek) do godziny 23.59 na adres: info@euroshorts.pl
Termin nadsyłania prac został przedłużony do dnia 10.01.2020 (piątek) do godziny 23.59*

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28.12.2019 w lutym 2020 r* w maju 2020 r.**. Werdykt 
Jury zostanie ogłoszony na stronie www.euroshorts.pl oraz podczas specjalnego wydarzenia 
finałowego online**. Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym wydarzeniu w wiadomości e-mail.

* decyzja Organizatora z dnia 10.12.2019
** decyzja Organizatora z dnia 29.04.2020, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii.

http://www.euroshorts.pl/
mailto:info@euroshorts.pl


IV. Prawa autorskie
Wysyłając Organizatorowi link do filmu uczestnik Konkursu oświadcza, że jego Utwór nie narusza 
jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw osobistych ani autorskich lub pokrewnych.
Zgłoszenie Utworu do konkursu i przesłanie go Organizatorowi pocztą e-mail oznacza, że:
1. zgłaszający jest autorem Utworu i  posiada bądź reprezentuje posiadaczy pełnych autorskich 
praw majątkowych do Utworu na wszystkich znanych polach eksploatacji.

2. zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatną 10-krotną emisję Utworu w radiu, wg decyzji 
Organizatora.

V. Nagrody
1. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody, z dotacji Stowarzyszenia Autorów ZAiKS:

1 nagroda 2000 zł
2 nagroda 1000 zł
3 nagroda 500 zł

oraz wyróżnienia finansowe i nagroda w postaci emisji radiowej wyróżnionych prac. 

2. Od nagród finansowych Organizator w razie potrzeby odliczy zryczałtowany podatek 
dochodowy, zgodnie z przepisami. 

3. Jury może zdecydować od innym podziale nagród finansowych lub nie przyznaniu ich jeśli uzna, 
że żadna z prac nie spełnia warunków przyznania nagrody.

VI. Publikacja prac konkursowych
1.
Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatną 10-krotną emisję Utworu w radiu oraz podanie na antenie
jego imienia i nazwiska jako Autora.

2.
Nagrodzone utwory mogą być również opublikowane na stronie: www.euroshorts.pl  bez 
ograniczeń czasu i terytorium.

VII. 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 i 
fundatorom nagród) w celu przekazania informacji o terminie uroczystego zakończenia konkursu 
lub nagrodach oraz w celu rozliczenia przyznanych dotacji i promowania idei konkursu. Dane nie 
będą wykorzystywane w celach marketingowych. 

mailto:fmk@fmk.art.pl
http://www.euroshorts.pl/


5. Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania konkursu i przez miesiąc od dnia jego 
zakończenia a następnie nie będą dalej przetwarzane. 

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.

VIII. Reklamacje
Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z 
Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty jego zakończenia.

IX Postanowienia końcowe
Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne 
oświadczenie wysłane na adres e-mail: info@euroshorts.pl. W sprawach nieuregulowanych w 
Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego.

31.10.2019 r.
(uaktualnienie terminu nadsyłania prac i rozstrzygnięcia konkursu, w pkt III-4, III-5, z dnia 
10.12.2019)
(uaktualnienie terminu i formy ogłoszenia wyników konkursu, w pkt III-5, z dnia 29.04.2020)

©  Fundacja Młodego Kina 2019-2020**
Konkurs odbywa się w ramach 28. Europejskiego Festiwalu Filmowego Euroshorts 2018 Młodzi 
filmowcy. 

Dofinansowano ze środków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz innych grantodawców festiwalu 
Euroshorts. Nazwy i znaki Partnerów i Sponsorów festiwalu Euroshorts 2019 są dostępne na stronie
www.euroshorts.pl

http://www.euroshorts.pl/

