Regulamin Konkursu towarzyszącego 20-leciu TTM
na stworzenie scenariusza filmu krótkometrażowego
I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu na stworzenie scenariusza do filmu krótkometrażowego, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Twoja Telewizja Morska Spółka z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul.
Przemysłowej 3, NIP: 5882285147 KRS: 0000311636 REGON: 220659444, (zwana dalej
”Organizatorem”) - telefon: (58) 738 97 80, e-mail: redakcja@telewizjattm.pl, będąca nadawcą
programu telewizyjnego TTM na podstawie koncesji TK-0025/08 oraz programu radiowego Norda FM
na podstawie koncesji 605/2015-R.
1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
1.3. Konkurs trwa od dnia 12 marca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.
1.4. Konkurs organizowany i realizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami”. Biorąc udział w Konkursie,
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego
postanowienia.
1.6. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników
i przedstawicieli Organizatora i innych osób biorących udział w organizowaniu Konkursu, a także
członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
1.7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zadanie Konkursowe
2.1. Konkurs to wspólne świętowanie jubileuszu dwudziestolecia Twojej Telewizji Morskiej z
mieszkańcami powiatów puckiego i wejherowskiego. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród
nadesłanych zgłoszeń autorskiego scenariusza do filmu krótkometrażowego (zwanego dalej Zadaniem
Konkursowym), dotyczącego lokalnych wydarzeń (kulturalnych, społecznych, gospodarczych,
politycznych bądź związanych ze światem przyrody), które szczególnie inspirowały, fascynowały lub
motywowały do działania mieszkańców północnych Kaszub w ciągu ostatnich dwóch dekad (19982018). Minimalna długość filmu, który ma powstać na podstawie scenariusza, wynosić może 2 minuty,
a maksymalna - 20 minut.
2.2. Jesienią 2018 roku na podstawie zwycięskiego w Konkursie scenariusza stworzony zostanie film
krótkometrażowy przez ekipę Twojej Telewizji Morskiej.
2.3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie chęci udziału w Konkursie za
pośrednictwem poczty e-mailowej, tj. przesłanie na adres redakcja@telewizjattm.pl:
-skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego;
-scenariusza w pliku pdf;
-kilkuzdaniowego streszczenia scenariusza (pdf);
-skan podpisanego oświadczenia.
Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, iż w razie zajęcia przez jego scenariusz miejsca nr 1,
nr 2 lub nr 3, z chwilą opublikowania wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora
(www.telewizjattm.pl) bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń Uczestnik:
a ) wyraża zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie publikowanie całości lub
fragmentów scenariusza w celach komercyjnych i niekomercyjnych, dydaktycznych i promocyjnych
przez Organizatora;

b ) przenosi autorskie prawa majątkowe do scenariusza z możliwością wykorzystania go na polach
eksploatacji obejmujących m.in. utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzenie do obrotu, wyświetlanie,
odtwarzanie, emitowanie i reemitowanie, wykorzystanie scenariusza na potrzeby produkcji filmu
krótkometrażowego przez Organizatora - zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z dn. 4 lutego
1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych.2.4. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie
(e-maila wraz z załącznikami) jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
Zgłoszone uczestnictwo może być omawiane na antenie telewizyjnej oraz stronie internetowej Twojej
Telewizji Morskiej, na antenie radiowej oraz stronie internetowej radia Norda FM oraz na portalu
Nadmorski24.pl.
2.5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktem 2.3., musi nastąpić nie wcześniej
niż dnia 12 marca 2018 roku i nie później niż dnia 30 czerwca 2018 roku. Zgłoszenia wcześniejsze lub
późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.
2.6. Konkurs jest jednoetapowy. Scenariusz podlegać będzie ocenie trzyosobowego jury, powołanego
przez Organizatora, które zwróci uwagę m.in. na: merytorykę tekstu, przesłanie, kreatywność, potencjał
filmowy i zgodność z założeniami Konkursu.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych uczestników, którzy
nie przestrzegają postanowień Regulaminu.
2.8. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem w nim danych, w tym danych osobowych
Uczestnika jest całkowicie dobrowolne.
III. Nagrody w Konkursie
3.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a. I miejsce – nagroda pieniężna w wys. 500 zł oraz nagranie filmu krótkometrażowego ze
zwycięskiego scenariusza przez ekipę TTM i emisja tego filmu na antenie TTM;
b. II miejsce – nagroda pieniężna w wys. 300 zł oraz torba gadżetów Twojej Telewizji Morskiej;
c. III miejsce – nagroda pieniężna w wys. 200 zł oraz torba gadżetów Twojej Telewizji Morskiej;
d. Wyróżnienie – torba gadżetów Twojej Telewizji Morskiej.
3.2. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną
ani na nagrodę innego rodzaju.
3.3. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu lub nie przyznania jednej z
nagród, a także do przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych oraz do
zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.
IV. Postępowanie reklamacyjne
4.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Twoja
Telewizja Morska, ul. Przemysłowa 3 w Wejherowie, z dopiskiem: [Konkurs na scenariusz].
4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia
Organizatorowi.
4.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
4.6. Uczestnik o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji zostanie powiadomiony listem
poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
V. Postanowienia końcowe
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu.
Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie Internetowej.

5.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5.3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5.4. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych
Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
5.5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z
Konkursem.
5.6. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnik Konkursu
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. Uczestnik może w każdej
chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Zgodnie z
art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1999 r. nr
133, poz. 883 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu w momencie zgłoszenia wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
5.7. Przesyłając zgłoszenie i biorąc udział w Konkursie Uczestnik podporządkowuje się
postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
5.8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora.
5.9. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy
do udziału w Konkursie towarzyszącym 20-leciu Twojej Telewizji Morskiej na stworzenie scenariusza filmu
krótkometrażowego
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………...
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………

……………….
Miejscowość, data i podpis

Oświadczenie
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu , dla
celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu na scenariusz filmu
krótkometrażowego.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu jubileuszowego Twojej Telewizji
Morskiej i przyjmuję warunki w nim określone.
3. Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem/autorką złożonego scenariusza oraz, że jest on oryginalny i
nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
4. Oświadczam, że projekt scenariusza jest utworem pierwotnym, autorskim i został opracowany
samodzielnie w celu uczestnictwa w Konkursie jubileuszowym Twojej Telewizji Morskiej.
5. Jeśli scenariusz otrzyma 1, 2 lub 3 miejsce, Uczestnik wyraża zgodę na modyfikowanie scenariusza do
własnych celów pokonkursowych Organizatora lub dokonywania poprawek, skrótów, tłumaczeń, łączenia z
innymi utworami przez Organizatora.

……………….
Miejscowość, data i podpis

