REGULAMIN KONKURSU
Mistrzostwa Filmowe 2019
( zwanych dalej Konkursem)
I. Organizatorzy.
Organizatorami konkursu są:
Instytucja Filmowa Silesia Film
ul. Górnicza 5
40-008 Katowice
XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego
ul. Józefowska 32
40-144 Katowice
II. Cel konkursu.
Celem Konkursu jest zwiększenie poziomu wiedzy wśród jego
uczestników z zakresu znajomości języka filmowego i historii polskiej
i zagranicznej kinematografii ze szczególnym uwzględnieniem filmów
tworzonych przez Kazimierza Kutza.
III. Temat Mistrzostw Filmowych 2019.
Kino Kazimierza Kutza.
IV. Uczestnicy konkursu.
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą uczniowie
z klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz uczniowie ze szkół
ponadpodstawowych z województwa śląskiego.
2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zakupienia biletów na
projekcje filmów związanych z konkursem.
3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba spełniająca warunki
określone w punkcie 1., która została zgłoszona do Organizatorów za
pomocą formularza zgłoszeniowego w formie określonej przez
organizatorów w punkcie IV podpunkt 2. niniejszego regulaminu do
dnia 30 kwietnia 2019 r.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytucji Filmowej
Silesia - Film
oraz ich rodziny, a także uczniowie XIV LO w Katowicach i członkowie
ich rodzin.
V. Nagrody.
1. Zwycięzcom Konkursu będą przyznawane nagrody rzeczowe.
2. Organizatorzy mogą również przyznać nagrodę opiekunowi
merytorycznemu Zwycięzcy.
3. Organizatorzy mogą przyznać także nagrody Finalistom.

VI. Czas i miejsce przeprowadzenia Konkursu:
1. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu upływa z dniem 15 kwietnia
2019 r. Liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora.
2. Sposób przyjmowania zgłoszeń:
-zgłoszenia przyjmowane są poprzez internetowe wysłanie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie:
https://goo.gl/forms/8Wvw6xxYomWh4WN42
3. Eliminacje do Konkursu odbędą się 7 czerwca 2019 r. godz. 10.00.
4. Finał Konkursu odbędzie się 14 czerwca 2019 r. godz. 10.00.
5. Miejscem przeprowadzenia eliminacji i finału Konkursu będzie kino
Kosmos (Katowice, ul. Sokolska 66).
VII. Komisja Konkursowa i Jury Konkursu
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, a w
szczególności oceny
prawidłowości zgłoszeń i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje
Komisję
Konkursową.
2. Celem wyłonienia Zwycięzcy konkursu Organizator powołuje Jury
Konkursu.
VIII. Obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik zobowiązany jest:
a) samodzielnie lub przez szkołę lub nauczyciela wysłać formularz
zgłoszeniowy do Organizatora. Będzie to jednoznaczne z wyrażeniem
chęci udziału w konkursie.
b)uczestnik konkursu poprzez fakt zgłoszenia automatycznie akceptuje
warunki regulaminu
c) stawić się w miejscu i czasie wskazanym w punkcie VII, p.2
2. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do stosownego zachowania i
niezakłócania innym Uczestnikom przebiegu konkursu i rywalizacji.
Zasada ta obowiązuje bezwzględnie. Konsekwencją jej naruszenia
będzie natychmiastowe wycofanie Uczestnika z Konkursu przez
Komisję Konkursową.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu
przeprowadzenia konkursu ( zgodnie z klauzulą opisaną w niniejszym
regulaminie),
b) publikację swojego wizerunku i wypowiedzi na stronach
internetowych Organizatora oraz w innych formach przekazu
medialnego do celów informacyjnych i promocyjnych.
4. Uczestnik nie może korzystać w czasie Konkursu z urządzeń
elektronicznych oraz pomocy naukowych.

IX. Przebieg Konkursu
1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 15.02.2019 r.
2. Czas i miejsce przeprowadzenia Konkursu:
a) eliminacje 07.06.2019 r, godz. 10.00., finał 14.06. 2019 r. godz.
10.00
b) miejscem przeprowadzenia
Konkursu będzie kino Kosmos (Katowice, ul. Sokolska 66)
3. Konkurs będzie przebiegał w 2 etapach:
a) Eliminacje - pisemny test (1 poprawna odpowiedź –1 punkt),
b) Finał – uczestniczą zawodnicy którzy uzyskali w eliminacjach
ponad 70 proc. możliwych punktów,
c) do ścisłego finału przechodzą 3 osoby o największej ilości
poprawnych odpowiedzi. W razie uzyskania przez więcej niż 3 osoby
takiej samej, najwyższej punktacji w teście, zostanie przeprowadzona
dogrywka, polegająca na odpowiedzi na dodatkowe pytania zadane
przez prowadzącego Konkurs lub przez członka Jury Konkursu.
d) finałowe pytania zadane przez prowadzącego lub przez członka
Jury i oceniane przez Jury Konkursu,
e) wyłonienie zwycięzcy.
X. Zwycięzca Konkursu
Zwycięzcą jest uczestnik, który udzielił prawidłowej odpowiedzi na
największą liczbę pytań.
XI. Dane osobowe.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Instytucja Filmowa „Silesia
Film" z siedzibą w Katowicach, ul. Górnicza 5, tel.: (32)2068861, adres
e-mail: info@silesiafilm.com.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania
danych osobowych. Kontakt: daneosobowe@silesiafilm.com.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu wiedzy
o filmie - Mistrzostwa Filmowe 2019..
4. Osobom, których dane będą przetwarzane przysługuje prawo
dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo
do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych
prawnie uzasadnionym interesem administratora) oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji
niniejszego konkursu. W przypadku niepodania danych nie będzie
możliwy udział w konkursie.
6. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy
prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji
konkursu.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
XII. Postanowienia końcowe.
1.Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem
podejmuje Komitet Konkursowy w porozumieniu z Organizatorami.
2. Wszelkie informacje dotyczące: procesu rejestracji, warunków
uczestnictwa
i przebiegu Konkursu są zamieszczane na stronie internetowej
Konkursu, która jest podstawowym kanałem komunikacji między
Organizatorami
i Uczestnikami.

