Regulamin Konkursu
zwany dalej „Regulaminem”
na wykonanie filmu w technologii 3D promującego walory turystyczne województwa świętokrzyskiego
zwanego dalej „Konkursem”.

§ 1.
1. Organizatorem Konkursu jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego,
z siedzibą przy ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Na potrzeby niniejszego Regulaminów, podmioty biorące udział w Konkursie określę się mianem
„Uczestnika”.
3. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie koncepcji oraz scenariusza, a następnie produkcja filmu
w technologii 3D promującego walory turystyczne województwa świętokrzyskiego, przeznaczonego
do emisji w telewizji oraz innych mediach, zwana dalej „Produkcją”.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.
§ 2.
1. Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji cenowych Uczestnika, którego praca uzyskała
największą liczbę punktów, w wyniku których z zawarta zostanie umowa na produkcję filmu.
2. Organizator przewiduje na realizację Produkcji maksymalnie 200.000,00 PLN brutto (słownie:
dwieście tysięcy złotych).
3. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu.
§ 3.
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej.
2. Uczestnicy Konkursu wini spełniać następujące wymagania:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do realizacji projektu;
O realizację zamówienia mogą się starać Uczestnicy którzy wykonali w okresie ostatnich trzech (3)
lat przed upływem terminu składania wniosku konkursowego, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu filmu
w technologii 3D promującego walory turystyczne miasta bądź regionu z wykorzystaniem zdjęć
lotniczych oraz technologii timelapse.
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Do wniosku konkursowego Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć „próbki filmu” w technologii 3D
o długości maksymalnie 1 minuty.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację Produkcji.
4) posiadają formalną zdolność do udziału w Konkursie i przedłożą dokumenty je potwierdzające.
5) złożą wniosek konkursowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami
oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią wniosku konkursowego.
6) spełniają pozostałe wymagania określone we wniosku konkursowym.
§ 4.
1. Do oceny spełniania przez Uczestników Konkursu wymagań określonych w Regulaminie powołuje się
sąd konkursowy zwany dalej „Sądem Konkursowym”.
2. Sąd Konkursowy składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
3. Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego spośród pięciu członków
Sądu powołuje jego Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego może powierzyć Sądowi
Konkursowemu inne niż określone wyżej czynności związane z przygotowaniem oraz
przeprowadzeniem Konkursu.

§ 5.
1. Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego sprawuje nadzór nad
Sądem Konkursowym w zakresie zgodności Konkursu z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem,
w szczególności:
1) unieważnia Konkurs,
2) zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu.
§ 6.
1. Ogłoszenie o Konkursie zamieszcza się w siedzibie Organizatora, przy ul. Ściegiennego 2/32, 25-033
Kielce oraz na stronie internetowej www.rot.swietokrzyskie.travel. Tam też dostępny jest Regulamin
Konkursu.
§ 7.
1. W celu przystąpienia do Konkursu należy złożyć wniosek konkursowy wraz z załącznikami w postaci:
1) Pracy konkursowej zawierającej:
a) Koncepcję i wstępny scenariusz filmu,
b) Próbkę filmu,
c) CV reżysera i opis jego dorobku,
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d) Informacja o działalności producenta w dziedzinie produkcji audiowizualnej oraz opis dorobku
producenta,
e) Posiadane listy intencyjne, kopie umów,
f) Dokumenty rejestrowe producenta.
2. Sporządzone własnoręcznie Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie.
3. Sporządzone własnoręcznie Oświadczenie o przysługiwaniu autorskich i pokrewnych praw
majątkowych do pracy konkursowej.
4. Sporządzone własnoręcznie Oświadczenie o związaniu warunkami Konkursu.
§ 8.
1. Wnioski konkursowe wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora, przy
ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce (koperta oznaczona danymi uczestnika konkursu z dopiskiem
„konkurs film 3D”).
§ 9.
1. Kryteria oceny wniosków konkursowych i ich znaczenie:
Lp.

Nazwa kryterium

1

Oryginalność filmu (motyw przewodni, sposób przedstawienia trasy
rowerowejatrakcji oraz form turystyki aktywnej, struktura narracyjna oraz
podejście wizualne, wykorzystanie postaci, walory artystyczne,
wykorzystanie atrakcji turystycznych)
Zgodność założeń z SOPZ
Technologia wykonania filmu (sposób kompozycji zdjęć, rodzaj użytego
sprzętu, techniki montażu, udźwiękowienie, dodatkowe efekty specjalne
lub kompozycyjne)
Dorobek producenta (w szczególności pod uwagę brane będzie
doświadczenie w produkcji filmów w technologii 3D promujących walory
turystyczne miasta bądź regionu)
Dorobek reżysera (pod uwagę brane będzie doświadczenie w z zakresie
tworzenia scenariuszy oraz pełnienie funkcji reżysera dla produkcji
filmowych i telewizyjnych)

2
3

4

5

Maksymalna
ocena
punktowa
50

20
15

10

5

2. Sąd Konkursowy ocenia wnioski w tym prace konkursowe zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 1.
3. Sąd Konkursowy rozstrzyga Konkurs, wybierając spośród prac konkursowych najwyżej ocenioną pracę
konkursową.
§ 11.
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1. Wnioski konkursowe składa się w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 2225.08.2014 r.
do godz. 9.00.
2. Sąd Konkursowy dopuszcza do udziału w Konkursie uczestników spełniających wymagania określone
w Regulaminie.
3. Uczestnicy Konkursu nie spełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.
4. Z zawartością wniosków konkursowych, w tym prac konkursowych Sąd Konkursowy nie może
zapoznać się do upływu terminu ich składania.
§ 12.
1. Konkurs jest dwuetapowy.
2. W pierwszym etapie zostaje wyłoniona praca konkursowa, spośród prac odpowiadających
wymaganiom określonym w Regulaminie.
3. Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe w terminie 14 dni od ostatniego dnia naboru wniosków.
4. Z przebiegu prac Sądu Konkursowego sporządza się protokół.
5. W drugim etapie z uczestnikiem, którego praca otrzymała największą ilość punktów prowadzone są
negocjacje cenowe, celem zawarcia umowy.
§ 13.
1. Niezwłocznie po ustaleniu wyników Konkursu Organizator zawiadamia uczestników Konkursu
o wynikach Konkursu.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu publikuje się na stronie internetowej www.rot.swietokrzyskie.travel
oraz tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Organizatora.
3. W terminie 30 dni od dnia publikacji wyników, zawierana jest umowa cywilnoprawna pomiędzy
Organizatorem a laureatem Konkursu, której przedmiotem będzie realizacja Produkcji.
4. Umowa o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie zawierała szczegółowe zasady współpracy pomiędzy
Organizatorem a laureatem Konkursu w ramach realizacji Produkcji.
§ 14.
1. Organizator unieważnia Konkurs, jeżeli nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w Konkursie oraz w innych przypadkach przewidzianych prawem.
§ 15.
1. Organizator przechowuje dokumentację Konkursu przez okres 5 lat od dnia ustalenia wyników
Konkursu, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.
2. Organizator na wniosek uczestników Konkursu, których prace konkursowe nie zostały wybrane,
zwraca złożone przez nich prace konkursowe.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
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§ 16.
1. Za kontakty z uczestnikami Konkursu ze strony Organizatora odpowiedzialna/y jest Grzegorz
Szczęsny , tel. 41 365 51 82 , e-mail g.szczesny@swietokrzyskie.tarvel.
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