
 

 

 
 

 

REGULAMIN TALENT DEMO 2018 

 

1.  Talent Demo jest częścią oficjalnego programu Festiwalu Camerimage. 

2.  Producentem Talent Demo jest Fundacja Tumult – organizator Festiwalu Camerimage. 

3.  Talent Demo to program konsultacyjny Festiwalu Camerimage skierowany głównie do 

studentów szkół filmowych, a także młodych filmowców bez wykształcenia filmowego. Program 

ma na celu doradztwo w zakresie rozwoju i promocji projektów filmowych. 

4. Porad będą udzielać eksperci zaproszeni na Festiwal Camerimage 2018, który odbędzie się w 

Bydgoszczy w dniach 10 – 17.11.2018r. 

5.  Przykładowa grupa ekspercka może składać się z osób wybranych spośród reprezentantów 

następujących zawodów: 

- uznany autor zdjęć filmowych 

- talent agent  

- producent 

- reżyser 

- dystrybutor 

6.  Uczestnicy programu wybierani są na podstawie wypełnionej Karty Zgłoszenia (do pobrania z 

www.camerimage.pl >> Camerimage 2018 >> Talent Demo), zawierającej opis projektu w języku 

angielskim. 

7.  Zgłoszenie jest ważne po wniesieniu opłaty wpisowej w wysokości 50,00 zł w terminie do 30 

września 2018. Opłaty wpisowej należy dokonać za pośrednictwem systemu Dotpay. 

 Link do formularza płatności zostanie wysłany w odpowiedzi na przesłaną kartę zgłoszenia. 

 

http://www.camerimage.pl/


 

 

 
 

UWAGA: 

Płatności dokonujemy tytułem (pole „opis transakcji”): „Imię i Nazwisko – Talent Demo” 

8.  Na podstawie zgłoszeń organizatorzy zakwalifikują uczestników programu. Każdemu 

uczestnikowi przypisani zostaną dwaj eksperci z branży filmowej, dobrani według zgłoszonego 

zapotrzebowania.  

9.  Po otrzymaniu potwierdzenia od uczestników, organizator wyśle do ekspertów ich projekty w 

celu wcześniejszego zapoznania się z tematem sesji. 

10.  Podczas festiwalu Camerimage uczestnicy spotkają się z wybranymi dla nich ekspertami, z 

którymi indywidualnie omówią zgłoszony projekt. 

11.  Sesja każdego eksperta z uczestnikiem trwa 30 minut i odbywa się w języku angielskim.  

12.  Jeden uczestnik może zaprezentować jeden projekt w ramach jednej sesji. Dopuszcza się 

prezentacje dwuosobowe dotyczące tego samego projektu.  

13.  Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania sesji z danym ekspertem i zapewnia powołanie 

na jego miejsce eksperta o podobnym profilu zawodowym i doświadczeniu. O wszelkich 

zmianach organizator będzie na bieżąco informował uczestników Talent Demo. 

14.  W przypadku wycofania się uczestnika z udziału w sesji, Organizator nie zwraca żadnych 

wniesionych opłat. 

15.  Uczestnikom zostanie wydany bilet wstępu na sesję Talent Demo w Recepcji Festiwalowej, za 

okazaniem dokumentu tożsamości. Bilet upoważnia wyłącznie do udziału w sesji Talent Demo. 

Aby wziąć udział w pozostałych wydarzeniach Festiwalu Camerimage, należy zakupić Kartę 

Wstępu zgodnie z warunkami dostępnymi na www.camerimage.pl. 

16.  Termin nadsyłania zgłoszeń do programu Talent Demo: 30 września 2018. 

 

Uwaga: ostateczne zakwalifikowanie uczestnika do programu następuje po wniesieniu opłaty 

wpisowej.  

http://www.camerimage.pl/

