
REGULAMIN KONKURSU  

„II Otwarty Festiwal Filmów Wędkarskich” 

Organizowanego na targach Rybomania 2014 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Konkurs II Otwarty Festiwal Filmów Wędkarskich  (zwany dalej Konkursem), o 

którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich 

uczestników targów Rybomania 2014 (zwanych dalej Wydarzeniem), które odbędą się 

w dniach 21 – 23 lutego 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

 

§2 

Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący dla Organizatora 

i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa 

i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

 

§3 

Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki 

określone Regulaminem. 

 

ORGANIZATOR 

 

§4 

Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą 

w Poznaniu, 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII 

Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych 

płatników podatków od towaru i usług – NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 

42.310.200,00 PLN. 

 



OBSZAR I CZAS TRWANIA 

 

§5 

Konkurs obejmuje swym obszarem dostępny dla publiczności teren Międzynarodowych 

Targów Poznańskich, na którym organizowane jest Wydarzenie. 

 

§6 

Konkurs będzie prowadzony od 1 sierpnia 2013r. , do 23 lutego 2014r. 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

§7 

W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, która zgłosiła swoje 

uczestnictwo w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osoba taka zwana 

będzie w dalszej treści Regulaminu Uczestnikiem. 

 

§8 

Uczestnik, który uchybi którejkolwiek z zasad Regulaminu zostanie zdyskwalifikowany. 

Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych lub brak zgody na ich 

przetwarzanie w zakresie określonym Regulaminem, uprawnia Organizatora do 

odrzucenia zgłoszenia danej osoby do Konkursu. W takim wypadku Organizator nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności, jak również zwolniony jest z obowiązku uzasadnienia 

decyzji o odrzuceniu zgłoszenia. 

 

§9 

Od momentu wyłonienia przez Komisję Konkursową najlepszego filmu Uczestnik staje 

się Zwycięzcą Konkursu. 

 

§10 

Tekst Regulaminu Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na 

stronie internetowej www.rybomania.com.pl 

 



ZASADY KONKURSU 

§11 

Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać zgłoszenia filmu do dnia 10.02.2014 

poprzez wysłanie na adres email Piotr.Kaminski@mtp.pl. Film należy zamieścić na 

serwerze FTP, a następnie na wskazany mail przesłać bezpośredni link oraz podać: imię i 

nazwisko, wiek, numeru telefonu kontaktowego, oświadczenie o zgłoszeniu filmu do 

Konkursu jak również oświadczenie, iż Uczestnik jest wyłącznym autorem filmu. 

 

 

§12 

Film zgłoszony do Konkursu winien zostać przygotowany przy zachowaniu poniższych 

warunków: 

1. długość filmu nie może przekraczać 15min, 

2. film może być zapisany w dowolnym formacie VIDEO. Preferowane rozszerzenia to 

.avi , wmv, mpeg oraz mp4, 

3. jakość filmu musi zapewniać jego komfortowe oglądanie. Filmy słabej jakości będą 

odrzucane, 

4. film nie może być produkcją komercyjną i zawierać celowego lokowania produktów, 

5. w konkursie nie mogą brać udziału filmy zrealizowane na potrzeby programów 

telewizyjnych bądź w celach reklamowych, 

6. Tematyka filmu musi dotyczyć wędkarstwa w dowolnym jego wymiarze, 

7. nie może naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym ich prawa do wizerunku; 

8. nie może zawierać wulgaryzmów lub obraźliwych treści powszechnie uznanych za 

niewłaściwe.  

 

 

SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I PODANIE WYNIKÓW 

§13 

Celem ustalenia zwycięzców Konkursu została powołana przez Organizatora, Komisja 

Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

 

Skład komisji sędziowskiej :  

Jarosław Mroczek – Karp Max 

Józef Wróblewski – Wiadomości Wędkarskie  

Daniel Kruszyna – Carppasion 

Adrian Śmigiel – Świat Karpia 

Wojciech Warmuz – DVD KARP 

 

1. Każdy z sędziów będzie oceniał filmy indywidualnie przyznając im ocenę w skali od 1 

do 5. O ostatecznej kolejności zdecyduje suma wszystkich otrzymanych punktów, 

2. Jury oceni nadesłane produkcje i wybierze 5 najlepszych filmów, które zostaną 

zaprezentowane podczas pokazów na targach Rybomania 2014, w Poznaniu, 

mailto:Piotr.Kaminski@mtp.pl


3. Wszyscy nominowani do piątki twórców najlepszych produkcji otrzymają podwójne 

zaproszenie na targi Rybomania 2014, 

4. Zwycięzca zostanie ogłoszony po zakończeniu seansów emitowanych w ramach finału 

II Otwartego Festiwalu Filmów Wędkarskich, w dniu 23 lutego 2014. 

5. Trzy pierwsze nagrodzone produkcje zostaną opatrzone logiem festiwalu oraz 

adnotacją na temat zajętego miejsca i umieszczone na kanale 

www.youtube.com/RybomaniaMTP.  

 

 

http://www.youtube.com/RybomaniaMTP

