
 
REGULAMIN UCZESTNICTWA W GRUPIE FILMU SPORTOWEGO 

I. Grupa filmu sportowego podczas Plenerów Film Spring Open 2018 

1. Plenery Film Spring Open (dalej „Wydarzenie”) są organizowane przez Fundację Film Spring 

Open (dalej „Organizator”). w terminie od 17-26 października 2018 r. 

2. Plenery już od 13 lat tworzą interdyscyplinarne oraz interakcyjne warsztaty skierowane na 

przyszłość branży audiowizualnej. Ich celem jest realizacja koniecznego w dobie dynamicznych 

zmian programu cyklicznego dokształcania oraz doskonalenia nabytych umiejętności 

artystycznych i technicznych wśród studentów i absolwentów szkół filmowych, a także 

profesjonalistów oraz utalentowanych twórców. 

3. Grupa filmu sportowego będzie prowadzona przez operatora, reżysera i scenarzystę - Marcina 

Koszałkę, który zapewni opiekę merytoryczną i artystyczną podczas trwania Warsztatów. 

4. Uczestnicy Grupy („Uczestnicy”) filmu sportowego zostaną wyłonieni spośród chętnych, którzy 

zapiszą się poprzez stronę www.film springopen.eu na Plenery Film Spring Open 2018 i 

dodatkowo wyślą na adres biuro@filmspringopen.eu swoje CV, w którym wykażą się 

doświadczeniem w kręceniu materiałów audiowizualnych związanych z wydarzeniami 

sportowymi, ujęciami w ruchu, a także umiejętnością pracy z potencjalnymi bohaterami filmów 

dokumentalnych (przyślą linki do swoich filmów lub zdjęć związanych z tematyką sportową).  
5. Rekrutacja uczestników grupy filmu sportowego: od 10.09.2018 do 10.10.2018; 

6. Wyłonienie wybranych uczestników do pracy w grupie: do 12.10.2018; 

7. Grupa przewidziana jest dla 8 Uczestników, którym firma FoodCare ufunduje stypendium w 

postaci zakwaterowania i wyżywienia podczas Warsztatów.  

8. Warunkiem uczestnictwa w grupie będzie pisemne zaakceptowanie regulaminu i wynikających z 

niego postanowień, a także przeniesienie praw autorskich do powstałych podczas prac grupy 

filmu sportowego Projektów i materiałów audiowizualnych. Firmy FoodCare i Runmageddon 

będą mogły z nich dowolnie korzystać, a Uczestnicy grupy nie będą mogli rościć sobie do nich 

majątkowych praw. 

9. Organizator potwierdzi mailem uczestnictwo w Grupie filmu sportowego. 

III. Przebieg prac Grupy filmu sportowego 

1. Plenery odbędą się w dniach od 17-26 października 2018 r. w Krakowie w Domu Gościnnym 

„Przegorzały”/ Hotel Wolski, Ul. Jodłowa 13. Podczas Warsztatów Runmageddon zorganizuje 

dwa biegi - dzienny i nocny i podczas nich będą kręcone materiały audiowizualne. 

2. Uczestnicy Grupy filmu sportowego będą mogli także kręcić materiały w dniach 20-21 

października podczas wyścigu organizowanego przez Runmageddon w Kocierzy gmina 

Andrychów.  

3. Harmonogram prac grupy dostępny będzie na stronie www.filmspringopen.eu  

IV. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatorów 

1. Organizatorzy zapewnią opiekę merytoryczną oraz dostęp do sprzętu filmowego i oprogramowania 

niezbędnego do realizacji obrazu i/lub dźwięku, późniejszego montażu i przygotowania indywidualnych 

lub grupowych filmów Uczestników. 

3. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia Uczestników Warsztatów, ani za zgubienie 

wartościowych przedmiotów podczas trwania Warsztatów. 
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4. Organizator ma prawo do zmiany terminu wyścigu oraz programu, o czym poinformuje Uczestników 

na stronie portalu. 

5. Uczestnicy Warsztatów ponoszą odpowiedzialność za straty spowodowane zaniedbaniami z ich 

strony. 

6. Organizator nie ubezpiecza Uczestników biorących udział w Warsztatach i nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności. Uczestnicy biegu podpisują oświadczenie z Runmageddon o tym, że biegną na 

własną odpowiedzialność i mają świadomość, że bieg jest niebezpieczny. Runmageddon zapewni 

zaplecze medyczne podczas trwania biegu. 

7. Uczestnicy zobowiązują się zachować bezpieczeństwo pracy na planie filmowym. W tym względzie 

Organizator ma prawo ingerować w działania niebezpieczne dla zdrowia uczestników, w szczególności 

zabronić lub nakazać uczestnikom zaniechania podobnych działań. 

8. Uczestnicy udzielają Organizatorowi a także Runmageddon i FoodCare niewyłącznej, bezpłatnej, 

bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z materiałów filmowych 

stworzonych w trakcie trwania Plenerów do celów promocyjnych w aktualnych i późniejszych 

działaniach Film Spring Open na następujących polach eksploatacji: 

 udostępniania na stronie www i przez Internet, 

 odtwarzanie w telewizji oraz na imprezach organizowanych przez Organizatora, 

 kopiowania i przesyłania dowolną techniką całości lub fragmentów do nieograniczonej ilości 

użytkowników, 

 wykorzystywanie całości lub fragmentów do działań promujących następne edycje Plenerów 

oraz do promocji innych działań Organizatora, 

 umieszczenia powstałych materiałów w Archiwum na stronie www.filmspringopen.eu - 

dostępnym dla wszystkich osób zalogowanych na tej stronie. 

9. Uczestnicy zobowiązują się do obowiązkowego umieszczania w napisach końcowych w stworzonych 

podczas Plenerów materiałach filmowych - logo Fundacji Film Spring Open (pobierz) i informacji, że 

materiały powstały podczas Warsztatów. 

10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodne z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, formularz usunięcia 

danych osobowych oraz polityka prywatności Fundacji Film Spring Open znajduje się na stronie 

https://filmspringopen.eu/pl/statut/przetwarzanie-danych-osobowych/ 

11. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku na wszystkich 

polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

12. Uczestnicy Warsztatów mają obowiązek zapoznać się i stosować do powyższego regulaminu.  

13. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu Uczestnik traci swój status i jest 

zobowiązany do opuszczenie Warsztatów. 
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