
 
 

REGULAMIN WARSZTATÓW FILMOWYCH PODKARPACKIEJ KOMISJI FILMOWEJ 
CamON 

  
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia 2. edycji WARSZTATÓW FILMOWYCH 
(zwanych dalej „Warsztatami Filmowymi”).  
2. Warsztaty Filmowe to inicjatywa przeznaczona dla osób pełnoletnich; jej celem jest pogłębienie 
wiedzy z zakresu rejestracji obrazu i dźwięku, oświetlaniu planu,  montażu, czego efektem będzie 
przygotowanie etiudy filmowej.  
3. Organizatorem Warsztatów Filmowych jest Podkarpacka Komisja Filmowa działająca w strukturze 
Wojewódzkiego Domu Kultury z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów, instytucja 
kultury Województwa Podkarpackiego. Wszelkie informacje o projekcie są dostępne na stronie 
Organizatora www.podkarpackiefilm.pl 
4. Warsztaty trwają w okresie od 24 marca 2018 do 30 listopada 2018.  
5. Uczestnikiem Warsztatów Filmowych (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba  
pełnoletnia, która już działa w branży audiowizualnej lub w przyszłości zamierza działać w jednym z 
obszarów objętych warsztatami. By wziąć udział w projekcie Uczestnik musi pomyślnie przejść proces 
rekrutacji.  
 

§ 2 
Zgłoszenia i rekrutacja 

 
1. Rekrutacja do Warsztatów Filmowych przebiega jednoetapowo.  
2. W celu zgłoszenia się na Warsztaty Filmowe, osoba powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy ze 
strony www.podkarpackiefilm.pl i złożyć w siedzibie organizatora do 6 marca 2018 roku (liczy się data 
wpływu). 
3. Zgłoszenia niepełne lub zawierające dane nieprawdziwe nie będą brane pod uwagę przez 
Organizatora podczas rekrutacji do Warsztatów Filmowych.  
4. Rekrutacja do Warsztatów Filmowych przebiega na podstawie dokonanej przez Organizatora 
oceny wniosków.  Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
5. Organizator poinformuje wszystkich Uczestników o wynikach rekrutacji drogą mailową w terminie 
do 15 marca 2018 r.  
 

§ 3 
Zasady uczestnictwa w Warsztatach Filmowych 

 
1. Zasady uczestnictwa w projekcie określa niniejszy regulamin i formularz zgłoszeniowy.  
2. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 
3. Uczestnicy samodzielnie pokrywają koszty transportu i wyżywienia.  
4. W ramach Warsztatów Filmowych odbędzie się minium 6 spotkań w terminach ustalonych przez 
grupy Uczestników z Prowadzącym w trybie roboczym.  
5. Warsztaty Filmowe prowadzone będą przez aktywnych filmowców, posiadających dodatkowo 
doświadczenie w edukacji filmowej. Uczestnicy będą poznawać teorię pracy nad filmem oraz 
wykonywać ćwiczenia praktyczne. W efekcie warsztatów Uczestnicy zrealizują projekty filmowe.  
6. Świadectwem ukończenia przez Uczestnika Warsztatów Filmowych będzie otrzymanie 
zaświadczenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest obecność Uczestnika na 80 % spotkań 
warsztatowych.   



 
§ 4 

Rezygnacja 
 

Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Warsztatach Filmowych.  
 

§ 5 
Prawa autorskie 

 
1. Uczestnicy niniejszym wyrażają zgodę na przekazanie Wojewódzkiemu Domu Kultury w Rzeszowie 
autorskich praw majątkowych do etiud, które powstaną w ramach warsztatów, w zakresie: 
utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na technikę, 
ilość i wielkość nakładu, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 
wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadanie drogą przewodową 
bądź bezprzewodową, odtwarzanie, remitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie wybranym przez siebie, rozpowszechnianie 
w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzanie korekty, dokonywanie skrótów i 
opracowań, wykorzystywanie fragmentów.  
2. Etiudy stworzone podczas trwania warsztatów zostaną umieszczone w Internecie na kanale 
Podkarpackiej Komisji Filmowej w serwisie YouTube i na stronie internetowej organizatora.  
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące Warsztatów Filmowych, rekrutacji i uczestnictwa w 
Warsztatach Filmowych oraz oświadczenia składane Organizatorowi w postaci elektronicznej, 
Uczestnik powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: 
m.wiatr@podkarpackiefilm.pl.  
2. Złożenie podpisu pod niniejszym regulaminem oznacza akceptację jego warunków. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 
 
 
 
 
 
akceptuję: ……………………………………………………… 
        (data i czytelny podpis uczestnika) 


