Regulamin Konkursu „Bezcenne Emocje z Mastercard”
1. Regulamin określa warunki i zasady konkursu pod nazwą: „Bezcenne Emocje z
Mastercard” („Konkurs”), związanego z dwunastą edycją Międzynarodowego Festiwalu
Kina Niezależnego MASTERCARD OFF CAMERA, odbywającą się w Krakowie w dniach 26
kwietnia - 5 maja 2019 r. („Festiwal”). Organizatorem Konkursu oraz Festiwalu jest Fundacja
OFF CAMERA z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków, KRS nr 0000428063
(„Organizator”).
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie Festiwalu, w dniach od 26 kwietnia do 1 maja
2019 r.
3. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik” ), która:
a. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b. jest pełnoletnia,
c. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z
Organizatorem,
d. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
e. wykonała Zadanie Konkursowe.
Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt a. – e. stanowi
podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
4. Aby zostać Uczestnikiem, należy:
4.1. spełniać warunki uczestnictwa, o których mowa w pkt 3 powyżej.
4.2. w dniach od 26 kwietnia do 1 maja 2019 r. zakupić bilet festiwalowy/karnet festiwalowy
w jednej z dwóch poniższych lokacji, tj. Centrum Festiwalowym zlokalizowanym w Pałacu
Czeczotka (ul. Świętej Anny 2/ul. Wiślna 1 w Krakowie) lub Małopolskim Ogrodzie Sztuki (ul.
Rajska 12 w Krakowie). Przy zakupie biletów festiwalowych/karnetów festiwalowych każda
z osób otrzyma pocztówkę oznaczoną nazwą konkursu „Bezcenne Emocje z Mastercard"
(6 wzorów) – dalej „Pocztówka”. Każda z pocztówek zawiera informacje na temat zadania
konkursowego. Organizator zastrzega, iż Pocztówki wydawane będą do wyczerpania
zapasów.
4.3. wykonać zadanie konkursowe polegające na twórczym opisie emocji wywołanych u
Uczestnika przez bohatera jednego z filmów wyświetlanych w ramach Festiwalu (dalej
„Opis”). Opis powinien zostać wpisany na rewersie Pocztówki.
4.4. wskazać na Pocztówce swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.
Organizator zastrzega, iż skontaktuje się wyłącznie z osobami wybranymi przez Komisję, o
której mowa poniżej, jako zwycięzcy Konkursu.
4.5. następnie należy wrzucić Pocztówkę z Opisem do urn zlokalizowanych w Centrum
Festiwalowym oraz Małopolskim Ogrodzie Sztuki (w trakcie trwania Konkursu, zgodnie z pkt
4.2., w godzinach otwarcia przedmiotowych lokalizacji).
5. W celu rozstrzygnięcia Konkursu powołana zostanie komisja konkursowa, składająca się
z przedstawicieli Organizatora („Komisja”). Komisja (kierując się oryginalnością,
kreatywnością i pomysłowością) dokona wyboru pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca
w Konkursie. Laureaci zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 2 maja 2019 r. (do
godz. 20:00) w wiadomości e-mail lub telefonicznie, wedle wyboru Organizatora.

Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 3 maja (do godz. 13:00) zwrotnej
wiadomości e-mail oraz spełnienie wymogów wskazanych w pkt 8 i 9 Regulaminu.
6. Nagrodą w Konkursie („Nagroda”) jest:
6.1. dwuosobowe zaproszenie na Galę Zamknięcia Festiwalu, która będzie mieć miejsce w
Centrum Kongresowym ICE, 4 maja 2019 r. w Krakowie o godzinie 20:00 – dla Laureatów
Konkursu, którzy zajmą miejsce pierwsze, drugie i trzecie,
6.2. Karnet Open na Festiwal w roku 2020, pod warunkiem wskazanym w pkt 9 i 10
Regulaminu,
- Nagroda, o której mowa w pkt 6.1. zostanie przekazana Laureatom Konkursu
bezpośrednio przed Galą Zamknięcia, w miejscu ustalonym pomiędzy Organizatorem, a
danym Laureatem Konkursu (Centrum Festiwalowe lub bezpośrednie okolice Centrum
Kongresowego ICE). Nagroda, o której mowa w pkt 6.2. zostanie przekazana Laureatowi
Konkursu, który zajął pierwsze miejsce, bezpośrednio przed kolejną edycją festiwalu w roku.
Organizator zastrzega jednocześnie, iż przedmiotowa Nagroda wręczona będzie jedynie
w razie organizacji przez Organizatora kolejnej edycji festiwalu w roku 2020, w sytuacji
braku jej organizacji Laureatowi Konkursu nie przysługuje żadna forma rekompensaty.
6.3. Dodatkowo możliwe jest ufundowane przez sponsora tytularnego Festiwalu, tj.
Mastercard nagrody rzeczowej oraz kwoty pieniężnej w wysokości 1/9 wartości nagrody
rzeczowej – niespodzianki, która wręczona będzie Laureatowi, który zajął pierwsze miejsce
w Konkursie, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 Regulaminu, na Gali Zamknięcia Festiwalu.
Organizator wskazuje, iż powyższe nie stanowi zobowiązania sponsora tytularnego
Festiwalu, tj. Mastercard do ufundowania dodatkowej Nagrody, a jest to jego uprawnienie.
7. Wybór pierwszego zwycięskiego Opisu zostanie ogłoszony w trakcie Gali Zamknięcia w
dniu 4 maja 2019 r., po godzinie 20.00. W przypadkach określonych w pkt. 9 Regulaminu
może być ogłoszony wybór drugiego lub trzeciego zwycięskiego Opisu (Opisu za zajęcie
drugiego lub trzeciego miejsca).
8. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 9 Regulaminu, Laureatem Konkursu i uprawnionym do
Nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca („Laureat”) staje się
wyłącznie Uczestnik:
8.1. który skontaktuje się z Organizatorem w trybie wskazanym w pkt 5 Regulaminu, a w
odniesieniu do Nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie będzie obecny na Gali
Zamknięcia i osobiście odbierze Nagrodę na scenie podczas Gali Zamknięcia,
bezpośrednio po ogłoszeniu zwycięskiego Opisu.
9. Jednocześnie ustala się, że:
9.1. w przypadku braku kontaktu z Laureatem w sposób i terminie wskazany w pkt 5
Regulaminu taki Uczestnik nie zostaje Laureatem, a co za tym idzie nie przysługuje mu
żadna z Nagród;
9.2. w przypadku nieobecności na Gali Zamknięcia Laureata, który zajął pierwsze miejsce
w Konkursie (przy czym za nieobecność uważa się także brak zgłoszenia się przez takiego
Uczestnika bezpośrednio po jego wywołaniu na Gali Zamknięcia), taki Uczestnik nie
otrzyma Nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie, a Organizator może przyznać

Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie osobie, która zajęła drugie miejsce w
Konkursie, o ile spełnia wymogi określone w pkt 8 Regulaminu;
9.3. w przypadku nieobecności na Gali Zamknięcia Uczestnika będącego autorem Opisu,
który zajął drugie miejsce w Konkursie, w sytuacji opisanej w pkt 9.2. powyżej (przy czym za
nieobecność uważa się także brak zgłoszenia się przez takiego Uczestnika bezpośrednio
po jego wywołaniu na Gali Zamknięcia), taki Uczestnik nie otrzyma Nagrody, a Organizator
może przyznać Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie osobie, która zajęła
trzecie miejsce w Konkursie, o ile spełnia wymogi określone w pkt 8 Regulaminu;
9.4. w przypadku nieobecności na Gali Zamknięcia Uczestnika, który zajął trzecie miejsce
w Konkursie, w sytuacji wskazanej w pkt 9.3. powyżej (przy czym za nieobecność uważa się
także brak zgłoszenia się przez takiego Uczestnika bezpośrednio po jego wywołaniu na
Gali Zamknięcia), Konkurs zostanie zakończony bez rozstrzygnięcia i bez wręczenia Nagród
wskazanych w pkt 6.2. i 6.3. Regulaminu.
10. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na
ekwiwalent pieniężny.
11. Warunkiem realizacji prawa do Nagrody jest podanie przez Laureata wymaganych
danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych w celu realizacji tego prawa oraz
rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
12. Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za Konkurs.
13. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja OFF CAMERA z
siedzibą w Krakowie, adres: ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków, wpisana do Rejestru
przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000428063, NIP 677–237–04–09, REGON
122633050. Dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z Konkursem oraz
realizacji płatności, wykonania obowiązków podatkowych i księgowo – rachunkowych, do
celów związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Fundacji OFF
CAMERA znajdują się na stronie www.offcamera.pl w zakładce RODO.
14. Podając swoje dane (imię, nazwisko, telefon, e-mail) na Pocztówce Uczestnik:
a Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora
– Fundacja OFF CAMERA z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Karmelicka 55/7, 31-128
Kraków w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Zgoda jest dobrowolna i
może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej
wycofaniem.
b Wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Administratora – Fundacja OFF
CAMERA z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków zdjęć i
materiałów audiowizualnych zawierających mój wizerunek (np. zdjęcia z rozdania
nagród lub przebiegu konkursu), na polach eksploatacji obejmujących:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową,
2) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych,

3) rozpowszechnianie wizerunku – wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez systemy informatyczne.
- na stronie www, w social mediach na profilach administrowanych przez
Administratora, itp.
Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że wizerunek Uczestnika (jeśli dotyczy)
będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania
Administrator oraz w celu publikacji wyników Konkursu.
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przez jej wycofaniem.
Oświadczam, że został poinformowany o przysługującym Uczestnikowi prawie
dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich
poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia
danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
15. Laureat traci prawo do Nagrody (także po wydaniu tej Nagrody) w przypadku
ujawnienia, że został Uczestnikiem lub Laureatem pomimo naruszenia postanowień lub
wbrew postanowieniom Regulaminu.
16. Reklamacje można składać na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w
terminie 1 miesiąca.
17. Do wszystkich postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego oraz
właściwość (jurysdykcję) sądów polskich.
18. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

