
REGULAMIN KONKURSU HUMANDOC Script 2018 
 
1. Postanowienia ogólne.  

1.1. Organizatorem Konkursu HumanDOC Script na najlepszy scenariusz o tematyce międzynarodowej jest  
Fundacja HumanDoc z siedzibą przy ul. Jana Kropidły 8A/10, 45-092 Opole.  

1.2. Konkurs  jest  wydarzeniem  towarzyszącym  IX Międzynarodowemu  Festiwalowi  Filmów  
Dokumentalnych HumanDOC. 

 
1.3. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem Internetu. za pomocą strony internetowej 

www.festival.humandoc.pl.  
1.4. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora, Fundatora nagród i Uczestników Konkursu.  
1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu. 

 
1.6. Zapytania związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej 

wiadomości, przesłanej na adres e-mail konkurs@humandoc.pl.  
2. Przedmiot i czas Konkursu  

2.1. Konkurs rozpoczyna się 05.11.2018 roku i trwa do 23.11.2018 roku do godziny 23:59.  
2.2. Konkurs ma na celu wyłonić najlepszy scenariusz wśród zgłoszonych przez Uczestników. 

 
2.3. Zadaniem w Konkursie jest zgłoszenie scenariusza filmowego o tematyce międzynarodowej, którego 

temat przewiduje realizację zdjęć filmowych w przynajmniej jednym z krajów „globalnego południa”. 
 

Więcej o tematyce globalnej pod linkiem http://festival.humandoc.pl/konkursy/ 
 2.4. Konkurs jest skierowany do wszystkich pełnoletnich obywateli Polski.  

3. Uczestnictwo w Konkursie 
 

3.1. Uczestnictwo w konkursie następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi drogą mailową wypełnionej i 

podpisanej Karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu (u dołu Regulaminu) oraz 

scenariusza i eksplikacji. 

3.2.  Jeden Uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa Scenariusze. 
 

3.3. Zgłoszony do Konkursu scenariusz powinien zakładać powstanie filmu o długości co najmniej 30, a 
maksymalnie 70 minut.  

3.4. Scenariusz powinien zawierać od 5 do 25 stron w PDF, czcionką Arial 12, odstęp 1,5. 
 

3.5. Wraz ze scenariuszem niezbędne jest załączenie eksplikacji (maksymalnie 1,5 strony A4) 

uwzgledniającej zamysł autora zawierający opis miejsca akcji, krótkie sylwetki bohaterów, zarys 

konstrukcji i sposób realizacji filmu od strony technicznej.  
3.6. Scenariusz nie może dotyczyć zrealizowanego już filmu. 
3.7. Do udziału w konkursie nie mogą zostać zgłoszone scenariusze nagrodzone w poprzedniej edycji 
konkursu. 

 
3.8. Scenariusz wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia stanowiącą załącznik do Regulaminu należy 

nadsyłać w formie elektronicznej na adres konkurs@humandoc.pl w formacie PDF do 23 listopada 

2018 do godziny 23:59. W treści maila należy wpisać „Praca konkursowa HumanDOC Script”. 

Decyduje data zapisania się maila na serwerze poczty przychodzącej Organizatora. 
 

3.9. Tekst scenariusza i eksplikacji powinien zostać sporządzony w języku polskim i być podpisany 
pseudonimem autora oraz dopiskiem „Praca konkursowa HumanDOC Script”. 

 
3.10. Z chwilą dokonania Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem, zgłaszający staje się Uczestnikiem. Brak 

któregokolwiek załącznika lub nie zastosowanie się do wytycznych w Regulaminie dyskwalifikuje 

formalnie z udziału w konkursie.  
3.11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
4. Wyłonienie zwycięskich prac  

4.1. Nagrodą w konkursie jest 19 000 zł brutto oraz nagrody rzeczowe: statuetka i dyplom.  
4.2. Fundatorem nagrody jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 
4.3. Ostateczny termin wydania Nagród upływa 31 grudnia 2018 r. Nagrody, nie wydane w powyższym 

terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora przepadają. 
 

4.4. Najlepsza nagrodzona praca zostanie wyłonione przez powołane Jury Konkursowe. Skład Jury zostanie 

ogłoszony  na  stronie  internetowej  www.festival.humandoc.pl.  Decyzje  Jury  są  ostateczne  i 

nieodwołalne, a Organizator nie jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień w przedmiocie decyzji Jury. 

http://festival.humandoc.pl/konkursy
mailto:konkurs@humandoc.pl


4.5. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie Nagród nastąpi w 02.12.2018r., podczas gali 
finałowej Konkursu (dalej: „Gala”) w Kinotece PKIN w Warszawie, przy czym: 
(a) Laureat zostanie powiadomiony o nagrodzie wiadomością przesłaną na adresy e-mail podane w 
Zgłoszeniach, wysłaną na co najmniej na 3 dni przed terminem Gali; 
(b) uczestniczenie w Gali jest obowiązkiem Laureata; w przypadku kiedy Laureat nie może uczestniczyć w 
Gali może oddelegować do udziału w uroczystości swojego przedstawiciela. 

 
4.6. Organizator, przed wydaniem zwycięzcy nagrody, obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 

zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać 

Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika. 
 

4.7. Warunkiem wypłaty Nagrody jest dostarczenie Organizatorowi podpisanego formularza danych 

nagrodzonego Uczestnika (karta zgłoszenia) niezbędnych do identyfikacji nagrodzonego Uczestnika, 

dokonania przelewu oraz rozliczenia podatku od nagród: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data 

urodzenia, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, imiona rodziców, PESEL, urząd skarbowy, 

numer konta bankowego. 
 

4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału kwoty nagrody w przypadku jeśli Jury nie wyłoni 
jednoznacznie głównego zwycięzcy. 

 
5. Ochrona danych osobowych 
5.1. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie związanym z 
jego realizacją. 
5.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu oraz zgodnie z jego 
regulaminem. 
5.3. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z 
polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO). 
5.4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkich danych, w których 
posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją Konkursu. 

 
6. Pozostałe zapisy Regulaminu  
6.1. Zgłoszenie Scenariusza do uczestniczenia w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorom 
przez Uczestnika oświadczenia, że Uczestnik akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń. 
6.2. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą przesłanego Scenariusza i eksplikacji oraz posiada on 

wszelkie majątkowe prawa autorskie do Scenariusza i zwalnia/zwolni Organizatora z wszelkiej 

odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich w związku z korzystaniem ze Scenariusza. 
 

6.3. Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne publikowanie w celach 

niekomercyjnych Scenariusza lub jego fragmentów przez Organizatora oraz użycie Scenariusza lub 

jego fragmentów do celów edukacyjnych i promocyjnych; 
 

6.4. Biorąc udział w Konkursie, nagrodzony Uczestnik wyraża zgodę na na wykorzystanie przez Organizatora 

swojego imienia i nazwiska, wizerunku i wypowiedzi w celach promocyjnych i edukacyjnych. Udział w 

konkursie jest też równoznaczny ze złożeniem przez nagrodzonego Uczestnika zobowiązania, że w 

wypadku realizacji filmu według nagrodzonego w niniejszym konkursie Scenariusza, w napisach 

końcowych takiego filmu wyświetlona zostanie informacja o treści: „Scenariusz nagrodzony w 

Konkursie Scenariuszowym HumanDOC Script 2018 organizowanym przez Fundację HumanDoc”. 

6.5. W przypadku realizacji filmu na podstawie nagrodzonego w konkursie scenariusza Uczestnik 

zobowiązuje się do zgłoszenia filmu do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Filmów 

Dokumentalnych HumanDOC 
 

6.6.. Nagrodzony Uczestnik konkursu traci prawo do danej Nagrody (także po wydaniu tej Nagrody) w 
wypadku ujawnienia, że naruszył lub złamał postanowienia niniejszego Regulaminu. 
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Karta zgłoszenia Uczestnika: 
 

Tytuł Scenariusza:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pseudonim Autora (zgodny z przesłanym scenariuszem):…………………………………………………………………………………….. 
 

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Imię/ imiona Autora: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nazwisko Autora: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Miasto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Gmina/Województwo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Numer i seria dowodu osobistego: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Obywatelstwo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Imiona rodziców: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Urząd Skarbowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dane do przelewu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nazwa Banku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Numer konta bankowego: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczenie uczestnika konkursu: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo 
dostępu do treści moich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów – 
do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania w Fundacji HumanDoc z siedzibą w Opolu, ul. 
Jana Kropidły 8a/10, 45-092 Opole. 
 
 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Data/miejsce i czytelny odręczny podpis Uczestnika 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


