
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU WIDEOKLIPÓW 

 
Camerimage jest największym międzynarodowym festiwalem filmowym poświęconym sztuce kreowania 
obrazu filmowego przez autorów zdjęć. Przez wiele lat niedoceniana, choć niezwykle ważna dla dzieła 
filmowego profesja, znalazła swoje miejsce na Camerimage. Raz w roku wielcy twórcy spotykają się tu 
z młodymi adeptami sztuki filmowej i przekazują im swoje doświadczenia. Obrazy stworzone przez nich 
stanowią źródło licznych inspiracji i odniesień. Festiwal stanowi forum prezentacji najznamienitszych dokonań 
sztuki operatorskiej oraz dyskusji na temat jej obecnej i przyszłej kondycji. 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu Wideoklipów jest producent Festiwalu Camerimage – Fundacja Tumult (zwana 

w dalszej części Organizatorem). 
2. Regulamin określa zasady zgłaszania prac do Konkursu Wideoklipów oraz przyznawania nagród w tym 

Konkursie. 
3. Dwudziesta piąta edycja Festiwalu Camerimage (zwana w dalszej części Festiwalem) odbędzie się w dniach 

11 - 18 listopada 2017 w Bydgoszczy. 
4. Konkurs Wideoklipów ma charakter międzynarodowy. 
5. Celem Konkursu jest docenienie wideoklipów jako formy twórczości będącej polem dla audiowizualnych 

eksperymentów i innowacji tak ważnych w sztuce filmowej. Najlepsze osiągnięcia w tej dziedzinie są 
oceniane przez międzynarodowe Jury Konkursu ze szczególnym uwzględnieniem walorów estetycznych 
obrazu. 

 
 
§ 2 
WARUNKI DOPUSZCZENIA WIDEOKLIPÓW DO SELEKCJI 
1. W ramach Konkursu zaprezentowane mogą być prace stworzone przy udziale autora zdjęć filmowych, jak 

również wideoklipy animowane i realizowane przy użyciu technik mieszanych. 
2. Do selekcji przyjmowane będą wyłącznie wideoklipy powstałe na oficjalne zamówienie firmy fonograficznej, 

która posiada prawa do utworu muzycznego wykorzystanego w wideoklipie, lub na zamówienie autora 
(wykonawcy) tego utworu. 

3. Do procesu selekcji można zgłaszać wideoklipy o czasie trwania do 15 min, stanowiące odrębną całość 
artystyczną. 

4. Warunkiem dopuszczenia wideoklipu do selekcji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który 
znajduje się na stronie www.camerimage.pl oraz terminowe przesłanie droga mailową kompletu 
wymaganych materiałów wymienionych w § 3. Prosimy nie przysyłać wydruków oraz płyt DVD. 

5. Organizator nie pobiera opłaty za zgłoszenie teledysku do Konkursu Wideoklipów. 
6. Ostateczny termin zgłaszania wideoklipów do selekcji oraz przesłania wszystkich wymaganych materiałów 

upływa 31 lipca 2017. 
7. Do selekcji mogą zostać zakwalifikowane jedynie wideoklipy, do których istnieje kopia pokazowa w postaci 

pliku QuickTime HD (1920x1080p; 25fps; h.264 lub ProRes 422). 
8. W procesie selekcyjnym będą brane pod uwagę wyłącznie wideoklipy zrealizowane po 1 stycznia 2016. 
9. Osoba zgłaszająca wideoklip zobowiązana jest złożyć w formularzu zgłoszeniowym oświadczenie, że: 
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a) jest uprawniona do dokonania zgłoszenia i udzielenia Organizatorowi określonej w Regulaminie licencji 
do korzystania z wideoklipu i materiałów towarzyszących, tj. że przysługują jej wszelkie prawa 
autorskie i prawa pokrewne (producenckie, wykonawcze) lub jest upoważniona przez dysponenta tych 
praw do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie objętym zgłoszeniem, albo że 

b) jest uprawniona wyłącznie do dokonania zgłoszenia wideoklipu i materiałów towarzyszących, 
a Organizator ma obowiązek odrębnego uzyskania od uprawnionego stosownej licencji na korzystanie 
z wideoklipu. 

10. W przypadku określonym w ust. 9 lit. b) warunkiem zakwalifikowania wideoklipu do konkursu jest 
udzielenie Organizatorowi przez podmiot uprawniony stosownej, nieodpłatnej zgody (licencji) na 
korzystanie z wideoklipu na potrzeby konkursu w sposób określony w Regulaminie i w stosownym czasie 
umożliwiającym udział wideoklipu w konkursie.  

11. W przypadku określonym w ust. 9 lit. a) Zgłaszający oświadcza, że w zakresie objętym Regulaminem 
przysługują mu (lub jego Mocodawcy) wyłączne i niczym nieograniczone prawa do wideoklipu i materiałów 
towarzyszących oraz że wideoklip i materiały nie są obciążone prawami osób trzecich i praw takich nie 
naruszają. Oświadcza ponadto, że jest prawidłowo umocowany do dokonania zgłoszenia i udzielenia 
licencji, a umocowanie w chwili dokonywania zgłoszenia nie wygasło, ani nie zostało odwołane. W razie 
wystąpienia przez jakikolwiek podmiot do Organizatora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw osób 
trzecich (w szczególności praw autorskich, wykonawczych, producenckich), Zgłaszający zobowiązuje się 
zaspokoić w całości słuszne roszczenia tych osób i zwolnić Organizatora z obowiązku wszelkich świadczeń 
z tego tytułu. 

12. W przypadku określonym w ust. 9 lit. b) Zgłaszający oświadcza, że dokonuje zgłoszenia za zgodą i wiedzą 
uprawnionego do wideoklipu oraz że zgoda (licencja) na korzystanie z wideoklipu zostanie Organizatorowi 
odrębnie udzielona pod rygorem odmowy zakwalifikowania wideoklipu do konkursu, a także przyjmuje na 
siebie odpowiedzialność za dokonanie zgłoszenia bez wiedzy i zgody uprawnionego do wideoklipu. 

13. W przypadku określonym w ust. 9 lit. a) Zgłaszający oświadcza, że dokonuje zgłoszenia za zgodą i wiedzą 
dysponenta praw do wideoklipu oraz że zgoda (licencja) na korzystanie z wideoklipu zostanie 
Organizatorowi odrębnie udzielona pod rygorem odmowy zakwalifikowania wideoklipu do konkursu, 
a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dokonanie zgłoszenia bez wiedzy i zgody dysponenta praw 
do wideoklipu: 

 a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wideoklipu - utrwalanie i zwielokrotnianie wideoklipu 
w celach informacyjnych i promocyjnych Organizatora (w tym wprowadzanie do pamięci komputera 
lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy promocyjnych wideoklipu na wybranych przez 
Organizatora nośnikach, w tym techniką zapisu magnetycznego, zapisu światłoczułego, 
komputerowego, cyfrowego; 

 b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których wideoklip utrwalono - wprowadzanie 
wideoklipu do obrotu w kraju i za granicą, najem, użyczenie lub wymianę nośników, na których 
wideoklip utrwalono – wyłącznie w celach informacyjnych oraz promujących Organizatora lub 
wideoklip i jego twórców; 

 c) w zakresie rozpowszechniania wideoklipu w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne 
wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie wideoklipu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu przez siebie 
wybranym (webcasting, simulcasting, payTV, itp.) lub w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 
(video-on-demand, itp.), w szczególności udostępnianie w internecie lub do pobrania przez urządzenia 
mobilne (np. telefony komórkowe, konsole i inne przenośne terminale multimedialne) – wyłącznie 
w celach informacyjnych oraz promujących Organizatora lub wideoklip i jego twórców; 

 d) w zakresie łączenia z innymi utworami - użycie wideoklipu lub jego fragmentów (w tym w szczególności 
poszczególnych klatek lub scen) w produkcji dowolnych materiałów informacyjnych i promocyjnych 
tworzonych przez Organizatora niezależnie od ich formy i treści (np. katalogi, broszury, plakaty, 
trailery, spoty promocyjne, prezentacje, itp.); 
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 e) w zakresie modyfikacji i opracowań – rozporządzanie i korzystanie w postaci zarówno oryginalnej, jak 
i dowolnych modyfikacji lub opracowań, w tym także rozporządzanie i korzystanie z poszczególnych 
fragmentów wideoklipu w oryginale lub z dowolnymi modyfikacjami, wykorzystanie wideoklipu 
w całości lub części do celów promocyjnych i reklamy. 

14. Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z wideoklipu 
i materiałów towarzyszących w zakresie objętym licencją, w tym w szczególności prawo udzielania 
sublicencji wszelkim mediom (w tym nadawcom, portalom internetowym, kinom) na rozpowszechnianie 
wideoklipu lub materiałów towarzyszących w celach wskazanych w ust. 13. 

15. Licencja przyznana Organizatorowi ma charakter niewyłączny i nie odbiera praw eksploatacyjnych 
i dystrybucyjnych uprawnionym do wideoklipu (twórcom, producentom, wykonawcom). Osoby uprawnione 
zachowują wszelkie prawa do swobodnego korzystania z wideoklipu. O planowanych czynnościach 
prawnych, które mogą wpłynąć na skuteczność licencji udzielonej Organizatorowi (np. o planowanym 
przeniesieniu praw autorskich do wideoklipu na inny podmiot), Zgłaszający zobowiązany jest zawiadomić 
Organizatora na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia kolizji praw Organizatora 
z prawami kontrahenta podmiotu Zgłaszającego. 

 

§ 3 
MATERIAŁY SELEKCYJNE 
1. Zgłaszający jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi następujące materiały w wersji elektronicznej na 

adres: mv.materials@camerimage.pl.  
- filmografię autora zdjęć i reżysera 
- informacje o marce i modelu użytej kamery / kamer (jeśli nie podano w formularzu zgłoszeniowym) 
- informacje o marce i modelu użytego obiektywu / obiektywów (jeśli nie podano w formularzu 

zgłoszeniowym) 
- link do wideoklipu dostępnego online na vimeo, YouTube, bądź też innej platformie streamingowej (jeśli 

nie podano w formularzu zgłoszeniowym). 
Prosimy nie przysyłać materiałów drukowanych oraz płyt DVD. 

 
§ 4 
SELEKCJA 
1. Dyrektor Festiwalu zaprasza grono krajowych oraz zagranicznych specjalistów z branży filmowej 

i muzycznej do ocenienia zgłoszonych wideoklipów i wyłonienia prac nominowanych do nagród 
przyznawanych w ramach Konkursu Wideoklipów. 

2. Wideoklipy, które nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu Wideoklipów mogą zostać zaprezentowane 
w innej sekcji Festiwalu, o ile Zgłaszający nie wykluczy takiej możliwości. 

3. Dyrektor Festiwalu ma prawo w szczególnych przypadkach zakwalifikować do Konkursu Wideoklipów 
pracę, która nie spełnia zapisów niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator poinformuje Zgłaszającego o wynikach selekcji do dnia 3 października 2017. W przypadku, gdy 
Zgłaszający nie otrzyma informacji o wynikach, zapytania prosimy kierować po 3 października do Kamila 
Horodeckiego pod numer +48 (56) 62 100 19 wew. 122 lub pocztą elektroniczną na adres: 
kamil@camerimage.pl. 

5. Decyzja Dyrektora Festiwalu jest ostateczna. 
 

§ 5 
ORGANIZACJA KONKURSU 
1. Wideoklipy włączone do Konkursu Wideoklipów zostaną zaprezentowane w ramach Festiwalu na 

pokazach dla publiczności oraz międzynarodowego Jury. 

mailto:mv.materials@camerimage.pl
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2. Pokazy Konkursu Wideoklipów odbędą się przy użyciu kopii wideoklipów w postaci plików QuickTime HD 
(1920x1080p; 25fps; h.264 lub ProRes 422) dostarczonych Organizatorowi przez Zgłaszających.  

3. Po ogłoszeniu wyników selekcji Zgłaszający zobowiązani są dostarczyć Organizatorowi pliki 
z nominowanymi wideoklipami za pomocą transferu online, na płytach DVD lub na dyskach, po ustaleniu 
szczegółów z Kamilem Horodeckim pod adresem: kamil@camerimage.pl. 

4. Zgłaszający pokrywa koszt ewentualnego dostarczenia wideoklipu oraz wszystkich niezbędnych materiałów 
na dyskach lub płytach DVD, włączając w to koszty transportu, ewentualne należności celno-podatkowe 
i ubezpieczenie przesyłki. Jeśli Organizator będzie zmuszony do pokrycia jakichkolwiek z ww. kosztów 
zostaną one refakturowane do Zgłaszającego. 

5. Z uwagi na niekomercyjny charakter Festiwalu, Organizator nie pokrywa kosztów opłat licencyjnych czy 
udostępnienia kopii. 

6. Towary nadsyłane spoza Unii Europejskiej muszą być wyposażone w fakturę proforma o całkowitej 
wartości 10 USD, z odpowiednimi deklaracjami typu „niekomercyjne materiały promocyjne”, „bez wartości 
handlowej, wartość tylko dla potrzeb celnych”. W przeciwnym razie mogą dotrzeć z opóźnieniem oraz 
zostać obciążone należnościami celno-podatkowymi. 

7. Szczegółowa informacja o nadchodzącej przesyłce powinna zostać przekazana do Dariusza 
Wyczółkowskiego pod adres printtraffic@camerimage.pl. Pod tym adresem można również uzyskać 
pomoc w przygotowaniu odpowiedniej deklaracji celnej przed nadaniem przesyłki. 

8. W ramach promocji wideoklipów zakwalifikowanych do Konkursu, Organizator ma prawo zwrócić się do 
dysponenta praw do wideoklipu z propozycją umożliwienia pokazu całego utworu w telewizji, na 
warunkach regulowanych odrębnym dokumentem. 

 

§ 6 
NAGRODY 
1. Międzynarodowe Jury Konkursu Wideoklipów przyznaje dwie nagrody honorowe: 

- Nagroda za Najlepszy Wideoklip - Statuetka Camerimage przyznawana reżyserowi  
- Nagroda za Najlepsze Zdjęcia do Wideoklipu - Statuetka Camerimage przyznawana autorowi zdjęć. 

2. Dyrektor Festiwalu może przyznać nagrody pozaregulaminowe dla wideoklipów pokazywanych 
w Konkursie Wideoklipów lub poza nim oraz nagrodzić twórców tych wideoklipów. 

3. Instytucje kulturalne, sponsorzy, stowarzyszenia po konsultacji i za zgodą Dyrektora Festiwalu mogą 
przyznawać własne nagrody. 

 

§ 7 
UWAGI KOŃCOWE 
1. Zgłoszenie wideoklipu do selekcji i udział w Konkursie Wideoklipów są równoznaczne z akceptacją 

wszystkich postanowień Regulaminu. 
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych oraz w sprawach nieobjętych niniejszym 

Regulaminem ostatecznie decyduje Dyrektor Festiwalu. 
3. Polska wersja językowa Regulaminu jest jedyną wersją autentyczną i przesądza o treści Regulaminu 

w przypadku rozbieżności z innymi wersjami językowymi. 
4. Regulamin we wszystkich aspektach podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

 


