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REGULAMIN  
konkursu „Adwokat w roli głównej“ 2013 

 

1. Regulamin określa warunki i zasady konkursu na najlepszy pomysł na film o tematyce 
sądowniczej w 2013 r. (dalej: „Konkurs”), dotyczący oryginalnych pomysłów na 
pełnometrażowe filmy fabularne o tematyce sądowniczej (dalej: „Pomysł“). Celem Konkursu 
jest doprowadzenie do realizacji pełnometrażowego, telewizyjnego lub dokumentalnego 
filmu. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z przekazaniem na rzecz Wajda Studio 
opcji (okres trwania opcji 5 lat ) na produkcję filmu w oparciu o zgłoszony Pomysł. 

 
2. Organizatorami Konkursu są: Fundacja Szkoła Wajdy oraz Naczelna Rada Adwokacka, 
zwani dalej: „Organizatorami”. 
 
3. Uczestnikiem Konkursu, tj. osobą mogącą dokonać zgłoszenia Pomysłu do Konkursu (dalej: 
„Uczestnik”), może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, będąca wykonującym lub nie 
wykonującym zawodu adwokatem bądź aplikantem adwokackim. 

4. Zgłoszenie Pomysłu do uczestniczenia w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem 
Organizatorom przez Uczestnika/Uczestników oświadczeń, że: 
(a) Uczestnik akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń; 
(b) Uczestnik jest wyłącznym twórcą przesłanego Pomysłu i posiada wszelkie majątkowe 
prawa autorskie do Pomysłu, a w wypadku, gdy Pomysł jest stworzony przez więcej niż jedną 
osobę - wszyscy Uczestnicy zgłaszający dany Pomysł są jego wyłącznymi współtwórcami i 
posiadają wszelkie majątkowe prawa autorskie do Pomysłu  
(c)w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub 
żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z Pomysłu zgodnie z 
Regulaminem, zwolni Organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu; 
(d) Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne 
publikowanie w celach niekomercyjnych Pomysłu lub jego fragmentów przez Organizatorów 
oraz użycie Pomysłu lub jego fragmentów do celów dydaktycznych lub promocyjnych.  
 
5. Pomysły zgłaszane do Konkursu: 
(a) muszą być napisane w języku polskim; 
(b) mogą mieć nie więcej niż trzech współtwórców; 
(c) nie mogą stanowić adaptacji innego utworu, chyba że Uczestnik jest twórcą 
adaptowanego utworu i jednocześnie wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych 
do tego dzieła (w wypadku, gdy Pomysł jest stworzony przez więcej niż jedną osobę, 
wystarczającym jest gdy jeden z Uczestników zgłaszających dany Pomysł jest autorem 
adaptowanego utworu); 
 
6. Jeden Uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa Pomysły, których jest wyłącznym twórcą 
albo współtwórcą z innymi Uczestnikami. 
 
7. Zgłoszenie każdego Pomysłu do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”) wymaga zachowania formy 
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pisemnej oraz mailowej i musi zawierać: 
 

7.1. w zgłoszeniu papierowym: 

(a) 1 zszyty egzemplarz Pomysłu do 5 stron 
(b) dokument zawierający dane autora: tytuł, imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon i 
adres e-mail 
(c) własnoręcznie podpisane oświadczenie Uczestnika/Uczestników o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych na potrzeby związane ze 
zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu, o treści: "Wyrażam zgodę na 
przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów (zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 
101 poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane z Konkursem Adwokat w roli głównej i zgodnie z 
jego Regulaminem". 
 

7.2. w zgłoszeniu mailowym: 
pliki Pomysłu oraz dane osobowe w formacie: *.doc lub *.pdf przesłane na adres 
adwokat@wajdaschool.pl 

Jednocześnie ustala się, że: 
- teksty muszą być opisane – w celu ochrony praw – tekstem: „praca konkursowa Adwokat w 
roli głównej 2013”.  
- przy redagowaniu Pomysłu następujące zasady: rodzaj czcionki Courier New, rozmiar 
czcionki 12 pt. i odstępy między wierszami na 1,5 lub 2 linijki 
 

8. Zgłoszenia mogą być składane osobiście, albo przesłane listem poleconym lub przesyłką 
kurierską na adres: Fundacja Szkoła Wajdy, 00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21, budynek 24; 
w terminie do dnia 15 września 2013 r. (o zachowaniu w/w terminu decyduje data nadania 
przesyłki, pod warunkiem jednak, że przesyłka zostanie doręczona nie później niż do 7 dni, 
licząc od 15 września 2013 r.) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działanie 
poczty lub firmy kurierskiej. Z chwilą dokonania Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem, 
zgłaszający staje się Uczestnikiem.  
 
9. Przekazane w Zgłoszeniu materiały nie są odsyłane ani w trakcie ani po zakończeniu 
Konkursu i pozostaną w archiwum Organizatorów lub zostaną zniszczone (według decyzji 
Organizatorów). 
 
10. Koszty Zgłoszenia, w tym w szczególności koszty przesyłki oraz materiałów 
przekazywanych w Zgłoszeniu, są ponoszone przez Uczestnika/Uczestników. 
 
 
11. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez ocenę i wybór przez Jury Konkursu (dalej: 
„Jury“) najlepszych Pomysłów, t.j. laureatów Konkursu (dalej: „Laureaci”), którym zostaną 
przyznane określone w Regulaminie Nagrody. Jednocześnie ustala się, że: 
(a) obrady Jury są tajne, a ich wynik zostanie ustalony w protokole przekazanym 
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Organizatorom; 
(b) decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. Organizatorzy nie są 
zobowiązani do udzielania wyjaśnień w przedmiocie decyzji Jury. 

 
12. W swoich decyzjach Jury jest całkowicie autonomiczne, a głównym kryterium oceny jest 
przydatność Pomysłu do potencjalnej realizacji filmu, jak też zgodność Zgłoszeń i Pomysłów z 
Regulaminem. 
 
13. Nagrodami w Konkursie są następujące nagrody (dalej: „Nagrody”), przyznawane 
wybranym spośród Finalistów Laureatom, za poszczególne Pomysły  zgodnie z decyzją Jury: 
 

(a) Nagroda Główna  - indywidualne konsultacje ze script doctorami z Fundacji Szkoła Wajdy 
(b) Druga Nagroda – album „Wajda. Moje filmy“ z autografem Andrzeja Wajdy i box DVD 
z filmami Andrzeja Wajdy z autografem reżysera 
(c) Trzecia Nagroda – box z DVD z filmami Andrzeja Wajdy z autografem reżysera. 
 
 
14. Jednocześnie ustala się, że: 
(a) Organizatorzy są uprawnieni do: 
- przyznania dodatkowych, specjalnych nagród; 
- przyznania Nagród ex-aequo; 
- nieprzyznawania Nagród w wypadku, gdy w ocenie Jury brak będzie Pomysłów 
zasługujących na Nagrodę; 
 
15. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie Nagród nastąpi w październiku 
2013 r., podczas gali finałowej Konkursu (dalej: „Gala”), przy czym: 
(a) o dokładnym terminie i miejscu Gali Laureaci zostaną powiadomieni wiadomością 
przesłaną na adresy e-mail podane w Zgłoszeniach, wysłaną na co najmniej na 7 dni przed 
terminem Gali; 
(b) uczestniczenie w Gali jest obowiązkiem Laureatów. 
 
 
16. Laureat traci prawo do danej Nagrody (także po wydaniu tej Nagrody) w wypadku 
ujawnienia, że naruszył lub złamał postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 

17. Organizatorzy są uprawnieni do dokonywania dowolnych zmian w Regulaminie, co nie 
wpływa na ograniczenie praw nabytych przez Uczestników. 
 
18. Odpowiedzialność Organizatorów jest ograniczona względem Laureata do wartości 
Nagrody, do której Laureat jest uprawniony. Odbiór Nagrody jest równoznaczny ze 
zrzeczeniem się przez Laureata wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatorów. 
 
19. Do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego 
oraz właściwość (jurysdykcję) sądów polskich. 
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20. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Ostateczna 
interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów, udzielających w tym zakresie 
informacji telefonicznych lub e-mailowych: tel/fax (22) 851 10 56; (22) 851 10 57; e-mail: 
info@wajdaschool.pl . 
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