
Regulamin Konkursu „Festiwal zatrzymany w kadrze” 
 
1. Regulamin określa warunki i zasady konkursu pt.: „Festiwal zatrzymany  
w kadrze” („Konkurs”), związanego z dwunastą edycją „Międzynarodowego Festiwalu Kina 
Niezależnego MASTERCARD OFF CAMERA”, odbywającą się w Krakowie  
w dniach 26 kwietnia – 5 maja 2019 r. („Festiwal”). Organizatorem Konkursu oraz Festiwalu 
jest „Fundacja OFF CAMERA” z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków, KRS 
nr 0000428063 („Organizator”). 
 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czasie Festiwalu, tj. w okresie od 26 kwietnia do 5 
maja 2019 r.  
 
3. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, posiadająca konto 
użytkownika internetowego portalu społecznościowego Instagram (dalej: Instagram). 
 
4. Nagrodą w Konkursie są: 
a) ekskluzywny szwajcarski zegarek Albert Riele o wartości 2 590 (słownie: dwa tysiące 
pięćset dziewięćdziesiąt złotych) brutto i dodatkowo kwota brutto – wartość podatku od 
nagrody (dalej: „Nagroda Główna”). 
 
5. Zadaniem dla Uczestników w Konkursie będzie stworzenie zdjęcia będącego twórczą 
i kreatywną realizacją hasła konkursowego „Festiwal zatrzymany w kadrze”. Zdjęcie powinno 
zostać umieszczone na portalu Instagram do 5 maja 2019 r. (do godz. 23:59) i oznaczone 
#offcamera #albertriele. 
 
6. Organizator powoła komisję konkursową złożoną z 3 osób, wyznaczonych przez 
Organizatora (dalej: „Komisja”). 
 
7. Spośród wszystkich zdjęć zgłoszonych przez cały czas trwania Festiwalu komisja, kierując 
się oryginalnością, kreatywnością i pomysłowością wybierze najlepsze zdjęcie, którego 
autorowi zostanie przyznana Nagroda Główna. 
 
8. Od łącznej wartości Nagrody Głównej Organizator pobierze kwotę stanowiącą 
równowartość 10% jej wartości na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 
30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. 
(Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) i wpłaci na rachunek właściwego Urzędu 
Skarbowego. Nagroda Główna nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w 
szczególności (w jej części rzeczowej) na ekwiwalent pieniężny. 
 
9. Warunkiem otrzymania Nagrody Głównej jest przesłanie Organizatorowi danych 
niezbędnych do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych do 7 dni od momentu 
ogłoszenia wyniku Finału, o którym mowa w pkt 7. 
 
10. W przypadku niedochowania warunku z pkt 9. Komisja przyzna Nagrodę Główną 
autorowi kolejnego najlepszego Komentarza, który będzie zobowiązany do przesłania 
Organizatorowi danych niezbędnych do rozliczenia podatku dochodowego od osób 



fizycznych w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości prywatnej na portalu Instagram o 
przyznaniu Nagrody Głównej. 
 
11. Werdykty i decyzje Komisji będą każdorazowo przedstawiane niezwłocznie na portalu 
Instagram. 
 
12. Kontakt z Uczestnikami Konkursu będzie się odbywał za pośrednictwem portalu 
Instagram. 
 
13. Instagram nie uczestniczy w organizacji Konkursu i nie jest odpowiedzialny za Konkurs. 
Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za Konkurs. Organizator nie jest powiązany, 
sponsorowany lub wspierany przez portal Instagram. 

14. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja OFF CAMERA z 
siedzibą w Krakowie, adres: ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków, wpisana do Rejestru 
przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000428063, NIP 677–237–04–09, REGON 122633050. Dane 
osobowe będą przetwarzane do celów związanych z Konkursem, wykonania obowiązków 
podatkowych i księgowo – rachunkowych, do celów związanych z ewentualnym 
dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami. Szczegółowe informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych w Fundacji OFF CAMERA znajdują się na stronie 
www.offcamera.pl w zakładce RODO. 

15. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Wszelkie zmiany 
Regulaminu będą udostępnione publicznie za pomocą portalu Instagram oraz na stronie 
http://www.offcamera.pl/. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień 
niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego 
postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika. 
 

http://www.offcamera.pl/

