
Regulamin warsztatów Producer’s MAP: Postprodukcja vol. 2 

§1  

 

1. Organizatorem warsztatów Producer’s MAP: Postprodukcja (dalej: warsztatów) jest 

Fundacja Przestrzeń Filmowa z siedzibą w Warszawie, ul. Cypryjska nr 70 lok. 18, 02-

761 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000410462, NIP: 1132855638 (zwana dalej: „Organizatorem”); 

2. Partnerem warsztatów jest Mazovia Warsaw Film Commission, działająca w ramach 

Mazowieckiego Instytutu Kultury. 

§2  

1. Uczestnikiem warsztatów może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

2. Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się: produkcją, kierownictwem 

produkcji oraz postprodukcją, którzy działają w produkcji filmowej, prowadzą własną 

działalność gospodarczą lub reprezentują instytucję/firmę z branży. 

3. Udział w programie jest dobrowolny. Uczestnicy zakwalifikowani do uczestnictwa w 

warsztatach Producer’s MAP są zobowiązani do uiszczenia na wskazany rachunek 

bankowy przez Organizatora kwoty 280 zł brutto tytułem uczestnictwa w warsztatach, 

w ciągu 2 dni od potwierdzenia udziału w warsztacie. 

§3  

1. Zgłoszenie do programu jest dokonywane w języku polskim. W tym języku muszą 

zostać sporządzone wszystkie dokumenty. Zgłoszenie jest dokonywane poprzez 

przesłanie na adres poczty elektronicznej Organizatora: 

kontakt@przestrzenfilmowa.org wiadomości zatytułowanej „Zgłoszenie Producer’s 

MAP 2019” wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz zdjęciem uczestnika o wymiarach 

min. 200x300 pikseli oraz maksymalnej wadze 2 MB. 

2. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony http://przestrzenfilmowa.org/ 

3. Pliki załączone do zgłoszenia nie mogą łącznie ważyć więcej niż 6 MB. 

4. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób zupełny. 

5.  Zgłoszenie do programu jest dokonane z chwilą odbioru przez organizatora 

warsztatów prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z 

wymaganymi załącznikami. 

6. Jedna osoba fizyczna może dokonać tylko jednego zgłoszenia. 

 

§4 
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1. Nabór zgłoszeń na warsztaty rozpoczyna się w dniu 5 października 2019 r. Zgłoszenia 

będą przyjmowane w okresie od dnia 5 października 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 

r. do godziny 23:59. Wszystkie zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane 

pod uwagę. 

2. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni kalendarzowych od jego zakończenia. 

Wyniki pierwszego etapu programu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Fundacji Przestrzeń Filmowa: http://przestrzenfilmowa.org/ 

4. Wybrani uczestnicy są zobowiązani do potwierdzenia udziału w warsztacie w ciągu 24 

godzin od wysłania przez organizatora powiadomienia drogą mailową lub telefoniczną. 

W przypadku braku potwierdzenia, organizator jest uprawniony do wytypowania 

innego uczestnika, w miejsce osoby, która nie dokonała potwierdzenia uczestnictwa. 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach do 20 listopada 2019 r. 

Organizator zwróci uczestnikowi 50% wysokości opłaty. Po tym terminie opłata za 

warsztaty nie podlega zwrotowi. 

6. Uczestnicy wybrani do uczestnictwa w warsztatach zobowiązani są do podpisania 

oświadczeń potwierdzających postanowienia niniejszego regulaminu w pierwszym 

dniu warsztatów przed ich rozpoczęciem. 

 

§5 

 

1. Warsztaty odbędą się w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2019 r. w Warszawie w 

Mazowieckim Instytucie Kultury, ul.Elektoralna 12. 

2. Organizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz przyjazdu 

uczestnika na miejsce odbywania się warsztatów. 

3. Zakres tematyczny warsztatów będzie obejmować zagadnienia związane z 

postprodukcją filmową. 

4. W trakcie warsztatów będzie realizowana fotorelacja, która będzie wykorzystywana w 

celach promocyjnych wydarzenia. Jeżeli uczestnik nie chce, aby był utrwalany jego 

wizerunek na warsztatach prosimy o informację mailową przed rozpoczęciem 

warsztatów. 

§6 

 

1. Warunkiem udziału w programie jest akceptacja niniejszego regulaminu. Akceptacja 

regulaminu następuje poprzez wysłanie zgłoszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym 

na adres poczty elektronicznej organizatora: kontakt@przestrzenfilmowa.org oraz 

podpisanie oświadczenia. 

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej: 

http://przestrzenfilmowa.org/ 

http://przestrzenfilmowa.org/
mailto:kontakt@przestrzenfilmowa.org
http://przestrzenfilmowa.org/


3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Przestrzeń Filmowa z siedzibą przy 

ul. Cypryjskiej 70/18, 02-761 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych u 

Administratora odbywa się ̨ w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 

polskiego i europejskiego, w tym w szczególności w sposób zgodny z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1). W ramach zgłoszenia do projektu przetwarzane będą 

następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer kontaktowy, adres 

email, wizerunek. Podanie powyższych danych osobowych jest całkowicie 

dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia poprawne zgłoszenie, a tym samym 

udział w warsztatach. Dane te są zbierane w celu realizacji warsztatów, w tym zawarcia 

umowy na realizację warsztatów. Ponadto, dane osobowe mogą ̨być ́przetwarzane w 

celach marketingowych związanych z usługami własnymi Administratora lub w innych 

celach. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy i organizacja 

warsztatów. 1. Dane osobowe Klientów będą ̨przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji celów, w jakich są ̨one przetwarzane, w tym w szczególności przez okres:  

a. potrzebny do podjęcia działań́ przed zawarciem umowy, zmierzających do jej 

zawarcia;  

b. realizacji umowy zawartej z Administratorem. 


