
 
 
 

regulamin DEBIUT W SIECI 
 
Organizatorzy, termin i miejsce festiwalu 
1. Pokaz DEBIUT W SIECI odbędzie się w dniu 29.11.2018 w Szczecinie. 
2. Organizatorem pokazu jest Stowarzyszenie Winda Kreatywnych z siedzibą w Szczecinie przy  
ul. Budziszyńskiej 30A/15. 
 
Zasady uczestnictwa. 
1. W pokazie udział bierze 8 artystów zaproszonych przez organizatora na podstawie nadesłanych 
zgłoszeń. 
2. Uczestnictwo w pokazie jest nieodpłatne. 
3. Obowiązującą formą prezentacji jest stand up. 
4. Tematyka programu artysty jest dowolna. 
5. Prezentacje nie mają charakteru konkursowego. 
6. Wysłanie zgłoszenia do udziału w pokazie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby prezentacji w pokazie. 
 
Zgłoszenia. 
1.Termin zgłoszeń mija 30 września. 
2. Udział w pokazach mogą wziąć artyści, którzy nie posiadają jeszcze swojego nagrania w serwisie 
YouTube, lub zamieszczone nagranie z ich udziałem nie przekracza 50 000 odsłon. 
3. Materiał prezentowany podczas pokazu powinien być premierowy. Dopuszcza się możliwość 
powtórzenia materiału publikowanego wcześniej na platformie YouTube jeśli liczba jego wyświetleń 
nie przekracza 25 000 odsłon. 
4. Materiał wysyłany w zgłoszeniu musi być tym samym materiałem, który zagrany będzie podczas 
pokazu. 
5. Jakość techniczna nagrania w zgłoszeniu nie wpływa na ocenę organizatora. Niezbędne do 
kwalifikacji jest nagranie ze zrozumiałym tekstem i w miarę czytelnym obrazem - w pełni 
akceptowalne są nagrania z telefonów i innych urządzeń mobilnych. 
6. Zgłoszenie należy wysłać w formie maila na adres info@szpak.info.pl. Mail powinien zawierać: 
 
- tytuł maila:  

* SZPAK – Debiut w sieci: imię i nazwisko artysty 
 

- treść maila: 
* imię i nazwisko artysty 
* numer telefonu kontaktowego 
* tytuł materiału 
* link do niepublicznego filmu na YouTutube  
(uwaga – zgłoszenia z przesłanymi plikami nie będą brane pod uwagę, należy zamieścić 
poglądowy film na YouTube wybierając opcję – niepubliczny). 
* oświadczenie: 
 
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane 
w regulaminie DEBIUT W SIECI. 

 
- załączniki: 

* zdjęcie artysty 
(uwaga – zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć 

mailto:info@szpak.info.pl


nie mniej niż 1800 pixeli, zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB). 
 
7. O zakwalifikowaniu się do pokazów organizator powiadomi na stronie www.szpak.info.pl oraz w 
serwisach społecznościowych festiwalu najpóźniej do 15 października br. 
 
Przebieg pokazów. 
1. Kolejność prezentacji konkursowych wybierana jest przez organizatora. 
2. Prezentacja artysty powinna trwać 8-12 minut. 
Rejestracja i publikacja pokazu. 
1.Prezentacja artysty zostanie zarejestrowana w formie video i audio. 
2. Montaż materiału pozostaje w gestii organizatora. 
3. Materiał zostanie opublikowany na kanale YouTube Festiwal Komedii SZPAK. Data emisji zostanie 
ustalona przez organizatora najpóźniej do końca grudnia 2018. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmian w harmonogramie publikacji. 
4. Artysta otrzyma plik mp4 z zarejestrowanym pokazem do dysponowania nim w mediach 
społecznościowych (facebook, instagram, google+, twitter) z wyłączeniem platformy YouTube.  
5. Materiał opatrzony będzie brandem Festiwalu Komedii SZPAK. 
 
Wykorzystanie wizerunku 
1. Artysta wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego 
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i 
dokumentacji filmowej) przez Windę Kreatywnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Budziszyńska 
30A/15, na potrzeby pokazu DEBIUT W SIECI.  
2. Powyższa zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  
3. Dla potrzeb pokazu wizerunek artysty może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być 
cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 
pokazu oraz w celach informacyjnych.  
4. Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w 
Internecie (w tym na stronach Windy Kreatywnych oraz portalach społecznościowych Facebook, 
Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.  
5. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr 
osobistych artysty. 
 
Ochrona danych osobowych 
1. Uczestnik pokazu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do organizacji i  przeprowadzenia pokazu DEBIUT W SIECI. 
2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Winda Kreatywnych z 
siedzibą w Szczecinie przy ul. Budziszyńska 30A/15, e-mail: info@szpak.info.pl.  
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w pokazie. 
Uczestnikom pokazu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do:  

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,  
b) poprawiania swoich danych osobowych,  
c) usunięcia swoich danych osobowych.  

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  
a) imię i nazwisko,  
b) adres e-mail,  
c) numer telefonu.  

5. Uczestnik pokazu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celach informacyjnych. 
 
Postanowienia końcowe 
1. Organizator zapewnia artystom nocleg oraz wyżywienie w postaci obiadokolacji w terminie -
29.11.2018. 
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2. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu. 
3. Materiały reklamowe przekazane przez artystę mogą zostać umieszczone w materiałach 
promocyjnych festiwalu, w tym na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania fragmentami zarejestrowanych materiałów 
(foto, audio, video itp.) do celów archiwalnych i reportażowych.  
5. Za całość spraw związanych z organizacją i przebiegiem pokazu odpowiada Dyrektor Artystyczny i 
decyduje w sprawach spornych i nieobjętych regulaminem. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. 


