Badanie nad Pomysłowością Polaków
Nowość! Wszystko Już Było
Regulamin
Zasady ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Filmowe Dziki Bez z siedzibą w
Warszawie (02-684), ul. Puławska 266/315.
2. Konkurs jest częścią projektu: Festiwal Myśli Abstrakcyjnej - 2 edycja. Projekt jest
współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem
projektu jest Fundacja PZU.
3. Konkurs odbywa się w dniach od 7.11.2017 do 20.11.2017.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21.11.2017.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
Zasady konkursu:
1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu formularza zgłoszeniowego zawierającego
krótki opis (do 500 znaków) prezentujący codzienne odkrycia, patenty, olśnienia,
wynalazki. Autor opisu może, ale nie musi być autorem odkrycia.
W formularzu powinny znaleźć się następujące dane:
- imię i nazwisko autora / imiona i nazwisko autorów
- adres e-mail i nr telefonu autora / autorów
- tytuł odkrycia
2. Opis należy wysłać na adres halo@dzikibez.com do 20.11.2017 (do godz. 23:59).
3. Mail powinien być zatytułowany: Badanie Nad Pomysłowością Polaków.
4. Biorąc udział w konkursie autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Stowarzyszenie Filmowe Dziki Bez (organizatora 2.Festiwalu Myśli
Abstrakcyjnej) z siedzibą w Warszawie 02-684, przy ul. Puławskiej 266/315,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000623222. Dane te są
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). Podanie danych
jest dobrowolne. Autorowi przysługuje prawo wglądu w treść dotyczących go danych i
ich poprawiania.
5. Jury konkursowe składające się z organizatorów konkursu wybierze do 16
najlepszych opisów. Pod uwagę będą brane: temat i oryginalność pomysłu oraz
możliwości przełożenia ich na język filmu.

6. Nagrodą w konkursie jest udział w warsztatach kreatywnych i filmowych, podczas
których uczestnicy nauczą się posługiwać techniką found footage. Harmonogram
warsztatów:
- 23 listopada godz. 18.00 - 21.00 spotkanie: Uwolnij swój pomysł! prowadzone
przez Maćka Naskręta (Stowarzyszenie Robisz to/FABLAB powered by Fundacja
Orange), Dianę Gaik i Karolinę Śmigiel (Stowarzyszenie Dziki Bez) - w trakcie
spotkania rozwiniemy Wasze pomysły i przełożymy je na język filmu - FABLAB ul.
Twarda 14/16
- 23 listopada - 7 grudnia - samodzielne przygotowanie dokumentacji filmowej
- 10 grudnia godz.12.00 - 17.00 r spotkanie podczas, którego wspólnie stworzymy
koncepcję filmowego Badania nad Pomysłowością Polaków - warsztat found footage
poprowadzi Jarek Wszędybył - reżyser, scenarzysta, twórca filmów
dokumentalnych (Osiedle Jazdów)
- 13 grudnia 18.00-20:00 pokaz filmowego Badania nad Pomysłowością
Polaków (Osiedle Jazdów)
7. Decyzje jury są ostateczne.
8. Rezultaty konkursu organizatorzy zamieszczą na stronie www.fma.waw.pl do dnia
21.11.2017. Zwycięzcy zostaną także poinformowani o wynikach konkursu
telefoniczne i/lub mailowo.
9. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie
prac (również tych powstałych w ramach warsztatów) lub ich fragmentów przez
organizatorów do publikacji własnych i w mediach.
Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia
konkursu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
W razie zmian podany zostanie komunikat na stronie www.fma.waw.pl.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z organizatorami:
halo@dzikibez.com.

