
Regulamin konkursu: „Dance Theatre Story”

1. „Dance Theatre Story” to otwarty konkurs filmów dotyczących teatru tańca jako dziedziny 
sztuki. Organizatorzy nie stawiają ograniczeń udziału w konkursie autorom filmów, ani nie 
ograniczają formy i techniki zgłoszonego filmu.
Organizatorem Konkursu jest Centrum Sztuki Mościce.

Konkurs jest integralną częścią FTT Scena Otwarta, który odbędzie się w dniach 19-28.10.2012 r. 
w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.

2. Uczestnictwo 
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w dniu rozpoczęcia FTT Scena Otwarta, czyli 
18.10.2012 r., osiągnie pełnoletność i prawidłowo zgłosi film (filmy) do Konkursu (patrz pkt.4) 

3. Cel konkursu
- popularyzacja teatru tańca jako dziedziny sztuki
- ukazanie roli tańca w życiu społecznym,
- wyróżnienie filmów o wysokich walorach artystycznych,
- umacnianie więzi pomiędzy środowiskami tanecznymi, a odbiorcami filmów,
- kreowanie i rozbudzanie potrzeb kulturowych związanych z teatrem tańca wśród mieszkańców 
mniejszych miejscowości i inspirowanie ich do nowych ciekawych działań.

4. Zgłoszenia do konkursu
Zgłoszenia filmów do konkursu będą przyjmowane do 31 sierpnia 2012 r. na adres: 
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów na płytach DVD z dopiskiem: 
„Dance Theatre  Story - selekcja konkursowa”. 
- Zgłoszenie filmu do konkursu jest bezpłatne.
- Każdy twórca może zgłosić do konkursu dowolną ilość swoich produkcji.
- Nadesłany film bez załączonej podpisanej karty zgłoszenia z akceptacją regulaminu nie zostanie 
przyjęty do konkursu.

Zgłoszenie filmu do konkursu powinno zawierać:
a) Kartę Zgłoszenia filmu – załącznik nr 1 do Regulaminu
b) Notę biograficzną, filmografię i zdjęcie autora oraz charakterystyczny kadr z filmu (jpg) – 
zapisane w wersji elektronicznej w postaci pliku doc lub pdf.
- O przyjęciu filmu poinformujemy e-mailem w terminie do 30 września 2012 r. 
- Lista filmów zakwalifikowanych dostępna będzie również na stronie internetowej Festiwalu.

5. Selekcja i ocena konkursowa filmów
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej selekcji filmów.
Do udziału w Konkursie organizatorzy zakwalifikują filmy według następujących kryteriów:
a) spełniające założenia ideowe i formalne Regulaminu
b) zrealizowane na zadawalającym poziomie artystycznym i technicznym

Filmy które przejdą przez selekcję, trafią do konkursu, w którym zostaną ocenione i nagrodzone 
przez powołaną do tego Komisję Konkursową w składzie:
Wojciech Druszcz, Krzysztof Gradowski, Zofia Rudnicka, Bogusław Hynek



6. Ogłoszenie wyników i nagrody
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas trwania FTT „Scena Otwarta” w dniach 18-29 października 
2012 r.  Wszyscy laureaci zostaną poinformowani o wynikach Konkursu mailowo lub telefonicznie. 
Nagrody i wyróżnienia mogą również przyznać Organizatorzy festiwalu oraz inne osoby związane 
z kulturą. Możliwe będzie również przyznanie nagród przez widownię festiwalu oraz w drodze 
głosowania poprzez Internet.

Pula nagród w konkursie wynosi 9 tys. złotych. 
Sposób podziału nagród należy do Komisji Konkursowej.  
Dodatkowo Stowarzyszenie Autorów ZAIKS przyzna nagrodę specjalną, im. Bogusław Wójtowicza 

7. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator Konkursu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów 
prawnych lub z innej ważnej przyczyny 

9. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela: Bogusław Hynek, Biuro Organizacyjne II FTT 
„Scena Otwarta” ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, tel. (14) 633 46 07, e-mail: 
b.hynek@csm.tarnow.pl  Więcej informacji na : www.scenaotwarta.pl   www.csm.tarnow.pl

10. Prawa autorskie.
a) Zgłaszając film, twórca lub producent (zwany dalej Zgłaszającym) oświadcza, że jest właścicielem 
lub występuje w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu i wszelkie 
wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej 
Organizatorów Konkursu.

b) Zgłaszający zgadza się na pokaz swojego obrazu podczas FTT „Scena Otwarta” oraz poza nim 
podczas pokazów pokonkursowych organizowanych przez Centrum Sztuki Mościce oraz innych 
specjalnych pokazów retrospekcyjnych związanych z promocją FTT „Scena Otwarta”. 

c) Zgłaszający zgadza się na wykorzystanie fragmentów swojego filmu w programach telewizyjnych, 
relacjonujących II edycję FTT „Scena Otwarta”. 

d) W przypadku jeżeli zgłoszony obraz został uprzednio sprzedany (sprzedane prawa do emisji) 
innej stacji telewizyjnej niż telewizyjni media patroni II edycji FTT „Scena Otwarta” lub istnieją inne 
przeszkody prawne do emisji, proszę o zaznaczenie tego faktu w karcie zgłoszenia filmu.
W przypadku nie poinformowania Organizatorów Konkursu o w/w fakcie, Zgłaszający film zwalnia 
z odpowiedzialności prawnej zarówno Organizatora, jak i stację telewizyjną, która wyemituje film 
i przejmuje tym samym na siebie wszelkie wynikające z tego tytułu roszczenia wszystkich pokrzy-
wdzonych stron.

e) Zgłaszający oświadcza, że nie będzie sobie rościł żadnego wynagrodzenia z tytułu emisji swojego 
filmu podczas trwania Festiwalu oraz po zakończeniu Festiwalu w pokazach promujących FTT 
„Scena Otwarta”, organizowanych przez Centrum Sztuki Mościce.

13. Uwagi końcowe:
a) Wszystkie zgłoszone prace konkursowe na nośnikach  DVD, czy kopie do projekcji na innych 
nośnikach BD i innych pozostają w archiwum Organizatora Konkursu. 
b) Zgłoszony do konkursu nośnik DVD, BD, inny na którym zmieszczona została praca konkursowa 
staje się własnością Organizatora. Zgłaszający jednocześnie nie może rościć sobie żadnego 
wynagrodzenia z tytuły pozostawienia nośnika wraz z kopią konkursową w archiwum Organizatora.
c) Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z konkursu, jeżeli zostaną 
zidentyfikowane jakiekolwiek uchybienia wobec niniejszego regulaminu.
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d) Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach wszyscy Zgłaszający zostaną 
poinformowani.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania 
przyczyn.

Oświadczam, że akceptuję warunki niniejszego Regulaminu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w formularzu Karty Zgłoszenia dla potrzeb Organizatorów 
Konkursu, z wyłączeniem przekazywania danych osobom trzecim, zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
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