
13. SHORT WAVES FESTIVAL - Regulamin Jury Młodych

1. Postanowienia ogólne:
1.1. SHORT WAVES FESTIVAL 2021 organizowany jest przez Fundację Edukacji

Kulturalnej Ad Arte, zwaną dalej Organizatorem, z siedzibą: ul. Hawelańska 1,

61-625 Poznań.

1.2. SHORT WAVES FESTIVAL 2021, zwany dalej Festiwalem, odbędzie się w

dniach 14.06 – 20.06.2021 r. w Poznaniu.

1.3. Celem naboru do Jury Młodych jest wyłonienie trzech osób w wieku od 16 do 19

lat, zainteresowanych kinem, merytorycznie formujących swoje opinie, posiadających

umiejętności pracy w grupie oraz cechujących się życzliwością i szacunkiem.

1.4. Nabór odbywa się w terminie 26.03. - 16.04.2021

1.5. Zgłoszenie do naboru jest bezpłatne.

1.6. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest nadesłanie tekstu, w którym Uczestnik

wyjaśni na podstawie, wybranego przez siebie filmu jak rozumiesz tegoroczne motto

festiwalu: MIRROR MIRROR oraz prześle krótką informację o sobie.

1.7. Selekcji nadesłanych tekstów dokonuje Organizator.

2. Uczestnicy:
2.1. Uczestnikami naboru mogą być osoby w wieku od 16 do 19 roku życia.

2.2. Uczestnicy naboru mogą ukończyć minimalny wymagany wiek w 2021 roku.

2.3. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek przesłania pisemnej zgody rodzica na

uczestnictwo w naborze Jury Młodych oraz obecności podczas pokazów, jak i zgodę

na wykorzystywanie wizerunku w celach promocyjnych Festiwalu. Formularz

dostępny jest na oficjalnej stronie Short Waves Festival (www.shortwaves.pl).

3. Przebieg naboru:
3.1. Zgłaszający ma obowiązek samodzielnie przygotować tekst, w którym wyjaśni,

na podstawie wybranego przez siebie filmu, jak rozumie tegoroczne motto Short

Waves Festival - MIRROR MIRROR oraz prześle krótką informację o sobie.

3.2. Warunki formalne:

a. tekst o filmie może być esejem, krytycznym tekstem filmoznawczym, analizą

filmu, każdą inną formą tekstu pisanego - należy pamiętać, aby zawrzeć (na

podstawie filmu) w nim wyjaśnienie motto: MIRROR MIRROR

b. ilość znaków: dowolna

c. formatowanie: czcionka - Times New Roman, rozmiar czcionki - 12, tekst

wyjustowany



d. teksty prosimy przesłać w formacie pdf

e. w mailach prosimy zawrzeć krótką informację o sobie: wiek, do jakiej

szkoły/uczelni uczęszczasz, a także, np. jakie filmy lubisz, jakich cenisz

twórców i co najbardziej interesuje Cię w filmowym świecie

3.3. Tekst nie może zawierać treści obraźliwych i wulgarnych, naruszać dóbr

osobistych i praw autorskich osób trzecich.

3.4. Maile prosimy wysyłać na adres: dawid.adarte@gmail.com z dopiskiem: “Jury

Młodych - nabór”

3.5. Zgłoszone teksty zostaną wykorzystane na potrzeby naboru.

3.6. Tekst będzie oceniany pod kątem oryginalności, spójności i merytoryczności jego

treści.

3.6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 22.04.2021.

3.7. Wyłonieni jurorzy zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

3.8. Decyzje Organizatora zostanie udostępnione na stronie www.shortwaves.pl, a

także na profilu mediów społecznościowych (Facebook, Instagram).

4. Uczestnictwo w Festiwalu:
4.1. Podczas Short Waves Festival 2021 w dniach od 14.06. do 20.06.2021 jurorzy

mają obowiązek obejrzenia dwóch programów Konkursu Polskiego oraz

uczestnictwa w obradach jury, które odbędą się 18.06, a także w Gali Wręczenia

Nagród 19.06.2021 roku.

4.2. Jurorzy mogą korzystać z akredytacji jurorskiej, uprawniającej do uczestnictwa

we wszystkich pokazach filmowych oraz wydarzeniach specjalnych za darmo.

4.3. Podczas festiwalu opiekunem Jury Młodych będzie osoba pełnoletnia.

5. Prawo autorskie i wizerunek uczestników:
5.1. Udział w naborze jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej

zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie oraz dokonywanie innego rodzaju

zapisu wizerunku i wypowiedzi Zgłaszającego w celu późniejszej publikacji materiału.

5.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 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 (RODO), informujemy, że

administratorem danych jest Fundację Edukacji Kulturalnej Ad Arte z siedzibą: ul.

Hawelańska 1, 61-625 Poznań.
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5.3. Informujemy, że podanie przez Zgłaszającego danych osobowych jest

dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym realizacji zgłoszenia na Short Waves

Festival.

5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda lub

zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Dane będą przetwarzane w celach związanych z

realizacją Short Waves Festival.

5.5. Dane osobowe Zgłaszającego będą przechowywane przez okres 12 miesięcy

oraz z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które

zobowiązują lub upoważniają Organizatora do przetwarzania danych osobowych.

5.6. Ponadto informujemy, że Zgłaszający posiada prawo dostępu do przekazanych

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.7. Dane osobowe Zgłaszającego nie będą przekazywane do państwa

trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.8. Dane osobowe Zgłaszającego nie będą przetwarzane w sposób

zautomatyzowany.

5.9. Przetwarzanie obejmuje dane wymienione na formularzu zgłoszeniowym.

6. Postanowienia końcowe:
6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany lub odwołanie

naboru z przyczyn od niego niezależnych.


