Regulamin Festiwalu Kino2022. Młoda Ukraina
(dalej: „Regulamin”)
§ 1.Postanowienia ogólne
1. TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000213007, NIP: 9510057883, kapitał zakładowy w kwocie 74 466 287,20
zł w całości wpłacony (dalej „TVN” lub „Organizator”) jest organizatorem Konkursu pt. „Festiwal
Kino2022. Młoda Ukraina”, zwanego dalej Konkursem.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie Laureatów, wybranych zgodnie z § 4 Regulaminu Konkursu.
3. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 7 października 2022 roku do dnia 7 listopada
2022 roku.
§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane wyłącznie w ramach serwisu TVN Discovery Talents:
www.tvndiscoverytalents.pl, za pośrednictwem formularza, dostępnego przy poszczególnych
naborach pod przyciskiem „zgłoś się”. Dostęp do formularzy mają jedynie zarejestrowani
użytkownicy serwisu TVN Discovery Talents.
2. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest rejestracja w serwisie TVN Discovery Talents, oraz
akceptacja Regulaminu Konkursu i Regulaminu serwisu TVN Discovery Talents.
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, które spełniają wymagania przewidziane Regulaminem. Takie
osoby po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z treścią § 3 ust. 1 Regulaminu stają się uczestnikiem
Konkursu (dalej „Uczestnik”).
4. Pracownicy lub współpracownicy TVN oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w
Konkursu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 3. Zgłoszenia konkursowe
1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik dokonuje zgłoszenia filmu do naboru filmów do
Festiwalu Kino2022 w serwisie TVN Discovery Talents.
2. Jeden Uczestnik może dokonać maksymalnie trzech zgłoszeń konkursowych, tj.
obejmujących nie więcej niż trzy filmy. W przypadku większej liczby zgłoszeń lub filmów od
tego samego Uczestnika przyjmuje się do oceny konkursowej zgłoszenia filmów dokonane jako
trzy pierwsze (najwcześniejszy).
3. Zgłoszenia przyjmowane są dla wszystkich Uczestników – dla filmowców, studentów szkół
filmowych, pasjonatów i entuzjastów kina, youtuberów, influencerów, twórców kina
off’owego. Organizator stosuje następujące kategorie gatunków filmów: komedia, dramat,
horror, film science-fiction, film dokumentalny. Oznaczenie gatunku nie wpływa na ocenę filmu
przez Organizatora.
4. Metraż filmu: od 20 sekund do 50 minut, format MP4, maksymalny rozmiar pliku wideo to
250MB. Przed zgłoszeniem Konkursowym, Uczestnik powinien zapoznać się z aktualnymi
wymaganiami dla filmu (Załącznik nr 1 - Wymagania technicznej jakościowe dla materiałów
emisyjnych, TVN). Wymagania te muszą być spełnione, by film mógł przejść checking i trafić na
antenę TVN Fabuła. Jeśli zgłoszony film będzie w wersji językowej innej niż polskiej, wymagane
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jest by w filmie zastosowane zostały napisy w języku polskim „wpalone” w obraz. Bez
spełnienia tych wymagań, emisja na antenie telewizyjnej będzie niemożliwa. Do
najważniejszych wymagań należą: rozdzielczość filmu minimum FULL HD 1920x1080,
proporcje obrazu 16:9, lub XDCAM HD422 w kontenerze .MXF oraz dźwięk stereo w formacie
PCM 48 kHz. Szczegółowe wymogi dotyczące filmu, w tym warunki techniczne filmu mogą być
skonkretyzowane w Warunkach Naboru, zgodnie z Regulaminem serwisu internetowego TVN
Discovery
Talents
(dostępnym
na
stronie
internetowej
https://tvndiscoverytalents.pl/regulamin).
5. W ramach naboru można przesyłać filmy zrealizowane wyłącznie w okresie od 1 stycznia
2021 roku. Można przesyłać filmy publikowane już w internecie, o ile opublikowane zostały w
ramach licencji niewyłącznej. Niedopuszczalne jest zgłoszenie filmu, który był zgłoszony na
Festiwal Filmów w Czasie Kwarantanny Kino2021. Nowe Historie.
6. Uczestnik na każdym etapie ma prawo wycofać film.
7. Organizator ma prawo weryfikacji, czy nadesłany film spełnia wymagania określone w
Regulaminie Konkursu, w Regulaminie serwisu TVN Discovery Talents oraz w Warunkach
Naboru. W tym celu może poprosić uczestnika, by złożył wymagane oświadczenia, podał
określone dane bądź by przedłożył określone dokumenty niezbędne do weryfikacji.
Niespełnienie warunków wynikających z przepisów prawa, z treści Regulaminu Konkursu,
Regulaminu serwisu TVN Discovery Talents lub z Warunkach Naboru, w tym odmowa
spełnienia warunków określonych w niniejszym punkcie, uprawnia Organizatora do
wykluczenia filmu z naboru, odmowy przyznania lub wydania nagrody.
8. Organizator ma prawo do zakończenia naboru bez wyłonienia Laureatów, w szczególności w
przypadku braku zgłoszeń ocenionych przez Jury jako satysfakcjonujące.
9. Organizator ma prawo do zmiany podanych terminów weryfikacji zgłoszeń oraz emisji na
antenie TVN Fabuła ze względu na nieprzewidywalne okoliczności.
§ 4. Jury i zasady wyboru najlepszych filmów.
1. Organizator powołuje Jury (dalej „Jury”), składające się z 3 (trzech) osób, które wyłania ze
swego grona Przewodniczącego Jury.
2. Jury dokonuje weryfikacji zgłoszeń filmów.
3. Po upływie maksymalnie 2 dni od posiedzenia jury autorzy wybranych filmów zostaną o tym
poinformowani oraz poproszeni o przesłanie emisyjnej wersji swojego filmu w terminie:
a) do 23 listopada 2022 r. do godz. 22:00 dla filmów niepolskojęzycznych
b) do 30 listopada 2022 r. do godz. 22:00 dla filmów polskojęzycznych
4. Warunkiem emisji filmu na antenie TVN Fabuła lub w player.pl jest podpisanie nieodpłatnej
umowy licencyjnej z Organizatorem, przesłanie wersji emisyjnej filmu oraz zakwalifikowanie
filmu do emisji podczas checkingu do dnia 3 grudnia 2022 roku. W przypadku filmu w innej
wersji językowej niż polskiej, Organizator opracuje tłumaczenie filmu na język polski (np. w
postaci napisów).
5. Podczas trwania Festiwalu Kino2022 na antenie TVN Fabuła oraz w player.pl w dniach 12-18
grudnia 2022 r. zostaną zaprezentowane najciekawsze, najoryginalniejsze, najbardziej
wyjątkowe pod względem formy i treści filmy wybrane przez Jury.
6. Jury wybiera najlepsze filmy i wyłania Laureatów.
7. Jury podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Jury.
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8. Dla Laureatów są przewidziane nagrody pieniężne. Ilość osób (w tym Uczestników) biorących
udział w zgłoszonym filmie nie wpływa na zwiększenie wysokości nagrody.
9. Ostateczną wysokość nagród ustala Jury, wskazując zwycięski film, za który Laureat otrzyma
Nagrodę Jury. Z przebiegu obrad Jury sporządza się protokół.
10. W ramach Konkursu, będzie udostępniona funkcjonalność umożliwiająca głosowanie na
stronie internetowej tvnfabula.pl, w celu przyznania jednej Nagrody Publiczności.
11. Wyniki głosowania na Nagrodę Publiczności ogłasza Organizator.
12. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawują przedstawiciele Organizatora - TVN
S.A.
§ 5. Zgody i licencje od Uczestnika
1) Z dniem zgłoszenia:
a) Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo
i terytorialnie licencji, z prawem do udzielania sublicencji, uprawniającej do korzystania
z filmu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2, jak również wykorzystywania
imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi Uczestnika (w tym w
szczególności utrwalonego w filmie), w całości ewentualnie w postaci dowolnych
fragmentów, w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu „Festiwal Kino2022.
Młoda Ukraina”.
b) Uczestnik udziela zgody na rzecz Organizatora na dokonanie opracowania filmu w
postaci tłumaczenia na język polski filmu, który został zgłoszony w wersji językowej
innej niż polska, na podstawie której Organizator ma prawo przetłumaczyć zgłoszony
film (w tym m.in. listy dialogowe, etykiety, napisy, napisy końcowe itp.) na język polski
i dokonać wszelkich modyfikacji, w tym modyfikacji wizualnych filmu lub zmiany jego
tytułu, które są wymagane przez takie tłumaczenie, w celu przygotowania wersji
polskiej językowej. W przypadku wygranej filmu w języku innym niż polski, uczestnik
konkursu zobowiązuje się do przesłania obrazu w wersji oryginalnej bez napisów.
c) Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych do opracowania filmu i
korzystanie z opracowań, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, w
szczególności w ust. 2 poniżej.
2. Zgody oraz licencje, o których mowa w ust. 1 są nieograniczone czasowo i terytorialnie (tzn.
dotyczą terytorium Polski i wszystkich innych państw) i odnoszą się do wszystkich aktualnie
znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:
a) utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek
nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek
nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
c) wprowadzania do obrotu,
d) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz
danych,
e) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do nich w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym m.in. udostępnianie w Internecie (w tym z towarzyszeniem
reklam) np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych
lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, catch-up, pay-per-view, dostępnych
m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV,
Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart, platform cyfrowych oraz jakichkolwiek innych, a
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także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek
systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów
stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z
wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą
telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
f) publicznego wykonania,
g) publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub
cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików
audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów,
telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
h) wystawiania,
i) wyświetlania,
j) użyczania i/lub najmu,
k) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane,
odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe
oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci
kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek
sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
l) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane,
odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za
pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych,
połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci
komputerowych (w tym Internetu) itp.,
ł) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane,
odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za
pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji
mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart, jakichkolwiek sieci
komputerowych (w tym Internetu) itp.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w zgłoszeniu, w tym za film oraz
za ewentualne szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie związane z ich
wykorzystywaniem, jak również naruszenie przepisów prawa.
5. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób w filmie reklamować lub promować jakichkolwiek
towarów, usług i/lub podmiotów, ani umieszczać innych treści naruszających prawo.
6. Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia pisemnych zgód od osób, których wizerunek lub
twórczość została wykorzystana w zgłoszonym filmie.
§ 6. Nagroda
1. W Konkursie przyznawane są 2 (dwie) równorzędne Nagrody (Nagroda Jury i Nagroda
Publiczności), każda o wartości nie mniejszej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych za zwycięski
film.
2. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną pomniejszoną o wartość należności
publicznoprawnych (podatków), jakie są pobierane i odprowadzane w związku z wydaniem
Laureatowi nagrody, z uwzględnieniem kwot zwolnionych od podatku. Wydanie nagrody
pieniężnej nastąpi w postaci przelewu w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników i wskazania
numeru rachunku bankowego przez Laureata. W przypadku zgłoszeń duetów lub większych
zespołów, uczestnik, który dokonał zgłoszenia filmu w serwisie TVN Discovery Talents, może
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być poproszony o pisemne potwierdzenie upoważnienia od pozostałych członków duetu lub
zespołu do odbioru nagrody.
3. Nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z Ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
4. Nagroda nie podlega wymianie na inne świadczenia.
§ 7. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest TVN S.A. z siedzibą w
Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166.
2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu weryfikacji tożsamości Uczestnika Konkursu,
rozstrzygnięcia Konkursu, wydania i rozliczenia nagrody zwycięzcy Konkursu (tj. dane: imię,
nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub numer paszportu,
numer konta bankowego i nazwa banku, w którym rachunek jest prowadzony) oraz w celu
publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz wizerunków
zwycięzców Konkursu, w tym również w programach i serwisach internetowych należących do
podmiotów z Grupy TVN, a także dla celów archiwizacyjnych, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa).
3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, którym jest:
a) umożliwienie Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie,
b) umożliwienie przeprowadzenia Konkursu,
c) spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa,
d) archiwizacja dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
e) wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze w celu wydania i rozliczenia
nagród w Konkursie
4. Dane osobowe wykorzystywane w celu opublikowania informacji o zwycięzcach Konkursu
przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO.
5. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy
TVN, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Konkursu, firmom kurierskim oraz organom
administracji skarbowej, w zakresie niezbędnym do wysyłki nagrody oraz uregulowania
zobowiązań podatkowych Organizatora związanych z przyznaniem nagród. Dane mogą być
także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów
prawa.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora do zakończenia
Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane ponadto do czasu
przedawnienia roszczeń Organizatora i Uczestników związanych z organizacją Konkursu, a
ponadto przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań podatkowych Organizatora w związku
z wydaniem nagród.
7. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
8. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie
innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez
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Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku
multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy Uczestnik będzie poinformowany.
Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Konkursie.
9. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia udzielonej zgody
na przetwarzanie, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do
Organizatora na adres: „Administrator Danych Osobowych, TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02952 Warszawa” lub na adres skrzynki mailowej: iod@tvn.pl lub na adres skrzynki mailowej
wyznaczonego przez Organizatora inspektora ochrony danych: dpo@discovery.com. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi
przeprowadzenia Konkursu, powiadomienia Uczestników o przyznaniu nagród. Administrator
nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, jak również do tworzenia profili.
10. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez
Organizatora przedstawiona została w załączniku do Regulaminu, stanowiącym jego integralną
część.
§ 8. Postępowanie reklamacyjne
1. Uczestnik może zgłaszać reklamacje dotyczące przebiegu naboru lub decyzji Jury w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. Reklamacje
rozpatruje Jury w terminie 7 dni.
2. Decyzja Jury rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu ich reklamacji w ciągu 7 dni od momentu
rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź będzie przesłana mailowo lub listem poleconym, pod
warunkiem podania adresu korespondencyjnego.
4. Reklamacje mogą być przesyłane mailowo na adres: info@tvndiscoverytalents.pl.
5. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko), jak
również zarzuty i uzasadnienie reklamacji, oraz adres mailowy lub adres korespondencyjny.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą
przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu stosuje się Regulamin
serwisu TVN Discovery Talents, oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 30 listopada 2022 roku.
4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, przy
zastrzeżeniu, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych uczestników Konkursu. Zmiana
niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy:
a. zmiana warunków technicznych dotyczących Konkursu,
b. zmiana danych Organizatora, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów
elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych wskazanych w
niniejszym Regulaminie,
c. potrzeba usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich
lub niejasności,
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d. konieczność dostosowania postanowień niniejszego Regulaminu do przepisów prawa
mających wpływ na organizację lub przebieg Konkursu.
6. Organizator zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronie
internetowej: www.tvndiscoverytalents.pl, oraz poinformują bezpośrednio Uczestników o jego
zmianie wysyłając wiadomość mailową na adres wskazany przez uczestnika w związku ze
zgłoszeniem konkursowym.
7. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez
Organizatora, który to termin nie może być krótszy niż 3 dni robocze od momentu
udostępnienia jego treści, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Zmieniony
Regulamin jest wiążący dla Uczestnika, o ile przed datą wejścia w życie zmienionego
Regulaminu Uczestnik nie zrezygnuje z uczestnictwa w Konkursie przesyłając do Organizatora
rezygnację mailowo na adres email info@tvndiscoverytalents.pl
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