Regulamin plebiscytu pod nazwą „Śląska Lokacja Filmowa 2021”
zwanego dalej „Plebiscytem”
Art. 1. Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach
z siedzibą przy ul. Górniczej 5, 40-008 Katowice, zarejestrowana w rejestrze
Instytucji Kultury Województwa Śląskiego pod numerem RIK-IF/21/052.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki
przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Śląska Lokacja Filmowa 2021”, zwanego
dalej: Plebiscytem.
3. Plebiscyt jest wydarzeniem z zakresu kultury.
4. Plebiscyt polega na wyłonieniu zwycięskiego obiektu/lokacji - laureata, w
drodze głosowania.
5. Organizator powołuje komisję plebiscytową, w skład której wchodzi dwóch
przedstawicieli Organizatora oraz dwóch przedstawicieli branży filmowej.
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane
wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość odpowiedzi przesłanych przez
Głosujących przy użyciu ankiety na stronie internetowej Organizatora.
7. Plebiscyt prowadzony będzie na stronach www.silesiafilm.com oraz
www.silesiafilmcommission.pl.
8. Warunkiem przeprowadzenia Plebiscytu jest zgłoszenie co najmniej pięciu
zweryfikowanych pozytywnie obiektów/lokacji. W przypadku mniejszej liczby
obiektów/lokacji Organizator może podjąć decyzję o odwołaniu Plebiscytu.
9. Zgłoszenie kandydata oraz akceptacja niniejszego Regulaminu, są jednoznaczne
z wyrażeniem zgody Organizatorowi na nieodwołalne i nieodpłatne prawo do
wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy
możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu oraz w celach
promocji Organizatora i prowadzonych przez niego działań, przez ich publikację
i powielanie. Zgoda obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, a w
szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć.
Art. 2. Warunki udziału w Plebiscycie
1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. Do udziału w Plebiscycie może być zgłoszony obiekt, zlokalizowany na terenie
województwa śląskiego, który był lub potencjalnie może stać się lokacją filmową
wykorzystaną w procesie produkcji filmu.
3. W przypadku gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli właściciel lub
zarządca obiektu, właściciel lub zarządca obiektu musi zaakceptować
zgłoszenie, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem.
Art. 3. Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia obiektów/lokacji do udziału w Plebiscycie można dokonać na
podstawie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
zamieszczonego
na
stronie
internetowej
www.silesiafilm.com
oraz
www.silesiafilmcommission.pl.
2. Zgłoszenia obiektów/lokacji do udziału w Plebiscycie można dokonać do dnia
21.04.2021 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich
zgodności z Regulaminem.

4. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie
została dołączona do listy kandydatów.
5. Lista zweryfikowanych pozytywnie obiektów/lokacji zostanie przedstawiona
Komisji, która wyłoni na jej podstawie 3-5 obiektów, które zostaną poddane pod
głosowanie w ramach Plebiscytu.
6. Lista wybranych do głosowania w ramach Plebiscytu obiektów, zostanie
opublikowana na stronach www.silesiafilm.com i www.silesiafilmcommission.pl.
Art. 4. Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie
1. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się za pomocą ankiety, w której
głosujący będą wybierać najlepszy ich zdaniem obiekt/lokację poprzez oddanie
internetowo głosu (wskazanie wyboru obiektu) wymienionego w ankiecie za
pomocą kliknięcia w jego nazwę.
2. Głosujący w Plebiscycie może oddać jeden głos dziennie z tego samego IP
komputera przez cały czas trwania Plebiscytu.
Art.5 Nagrody
1. Nagrodą w Plebiscycie jest usługa promocyjno-reklamowa, określona w punkcie
2. poniżej, świadczona przez Organizatora na rzecz zwycięskiego obiektu. Nie
ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie
pieniężnej.
2. Usługa, o której mowa w pkt 1. polegać będzie na dwutygodniowej emisji w
kinach Kosmos i Światowid w Katowicach, spotu promocyjnego obiektu,
przygotowanego przez Organizatora. Wartość usługi określona została na 2000,00
zł.
3. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy
anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu
jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.
Art. 6 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na
adres e-mail info@silesiafilm.com lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora
Instytucja Filmowa Silesia Film, ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice, z dopiskiem
„Plebiscyt – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko
oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną
powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Załącznik nr 1:
1. Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy
PLEBISCYT „ŚLĄSKA LOKACJA FILMOWA 2021”
Lokacja zgłaszana do udziału w plebiscycie:

1. Nazwa lokacji/obiektu:

2. Miejsce położenia (gmina, adres):

3. Podmiot zgłaszający Organizacja/Instytucja/Firma (nazwa i adres):

4. Właściciel, zarządca lokacji/obiektu:

5. Osoba do kontaktu:
nr tel.:
adres e-mail:
adres do korespondencji:
6. Zdjęcia lokacji/obiektu w wersji elektronicznej (min. 300 dpi) w formie
załącznika do Formularza
(3-10 sztuk).

7. Krótki opis lokacji/obiektu: (1000-1500 znaków ze spacjami):

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Filmowa „Silesia
Film" z siedzibą
w Katowicach, ul. Górnicza 5, tel.: (32)2068861, adres e-mail:
info@silesiafilm.com.
Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych
osobowych. Kontakt: daneosobowe@silesiafilm.com.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji, zgodnie z
regulaminem, plebiscytu w ramach Śląskiego Funduszu Filmowego.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w
zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora) oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Plebiscytu. W
przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w Plebiscycie.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione członkom Komisji Plebiscytu,
zgodnie z Regulaminem Plebiscytu „Śląska Lokacja Filmowa 2021”. Odbiorcami
danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu oraz nie
będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

OŚWIADCZENIE O DOPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Oświadczam, iż dopełniłem obowiązku informacyjnego w zakresie RODO zgodnie
z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

________________________
Data i podpis zgłaszającego

