Regulamin Konkursu Filmowego
§ 1 Organizator Konkursu:
Organizatorem konkursu jest portal Nowa Warszawa oraz festiwal Millennium Docs Against
Gravity:
AGAINST GRAVITY SP Z O. O. (KRS: 0000199919, NIP: 5262757178, REGON: 015682568)
ul. Żurawia 22 pok. 212, 00-515 Warszawa
§ 2 Cel Konkursu
Celem konkursu jest promocja festiwalu Millennium Docs Against Gravity
§ 3 Uczestnicy Konkursu
Konkurs jest otwarty dla wszystkich wielbicieli filmów dokumentalnych.
§ 4 Terminy poszczególnych etapów Konkursu oraz zasady zgłaszania
1. Konkurs trwa od 18 do 21 maja 2017 roku.
2. Zgłoszenia do Konkursu należy zgłaszać droga mailową.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż pojedyncze zgłoszenie drogą emailowę na adres: kuba@nowawarszawa.pl, zawierające imię i nazwisko uczestnika
konkursu oraz numer jego telefonu komórkowego.
§ 5 Jury i nagrody
1. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń
2. Nagrodami w Konkursie są:
5 Zaproszeń podwójnych na pokazy Millennium Docs Against Gravity Film Festival
3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Jury podczas obrad Jury w dniach 18-21 maja 2017
na podstawie zgłoszeń. Decyduje pierwszeństwo nadesłanego zgłoszenia w konkursie
§ 6 Odbiór nagród
1. Zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości SMS przez organizatora
o szczegółach odbioru wejściówek
2. Odbiór nagród jest przewidziany w Centrach Festiwalowych Millennium Docs Against
Gravity Film Festival poszczególnych kin festiwalowych.
§ 7 Postanowienia dodatkowe
1. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody. Regulamin Konkursu nie przewiduje
nagród pocieszenia. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia
szczególnych cech nagród ani ich wyboru, a także nie przysługuje prawo do otrzymania
ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
2. Decyzje Organizatora podjęte we wszystkich sprawach i na każdym etapie Konkursu są
ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich jego uczestników.
3. Konkurs nie jest grą losową określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona co do wysokości
wartości Nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem
lub nie zamieszczeniem zdjęć na portalach internetowych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody przez
Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika

§ 8 Dane osobowe
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i
celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna,
jest jednak warunkiem udziału w Konkursie. Dane osobowe przekazane Organizatorowi
przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu,
doręczenia nagród oraz w celach dowodowych i statystycznych.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których
dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu.
4. W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z Konkursem
i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, i jego
tematyką a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych.
5. W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i
dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom
trzecim.
§ 9 Zasady Postępowania Reklamacyjnego
1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora na adres e-mail
kuba@nowawarszawa.pl
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane od dnia rozpoczęcia
Konkursu przez cały czas jego trwania. Reklamacje, które dotrą do Organizatora po tym
terminie nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje należy składać wyłącznie drogą e-mail, podając imię i nazwisko wraz z
adresem e-mail Uczestnika oraz dokładny opis i powód reklamacji.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników w terminie do 1 (jednego) dnia
roboczego od dnia ich otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
6. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail w terminie do 7
(siedmiu) dni od daty jej rozpatrzenia.
§ 10 Pozostałe
1. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
2. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika zawartych w regulaminie Konkursu okaże
się nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z Konkursu
oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.
3. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmuje Organizator.
4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa
polskiego.
5. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd
miejsca siedziby Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, jego przerwania lub
zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora.
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Warszawa, dnia 18 maja 2017 r.

