Zasady zgłoszeń na wydarzenie Pitch Fiesta w ramach Festiwalu Script Fiesta 10
1. Niniejsze zasady mają za zadanie zunifikowanie sposobów prezentacji przed
producentami pomysłów na scenariusz uczestników Pitch Fiesta podczas 10 edycji
Festiwalu Script Fiesta celem zapewnienia poszanowania praw do autorskich koncepcji i
zapewnienia ich bezpieczeństwa.
2. Celem zapewnienia powyższego, realizacja zgłoszeń na wydarzenia w ramach Pitch Fiesta
odbywać się będzie według następujących zasad:
• Scenarzysta wypełnia formularz rejestrowy podając wymagane w nim informacje.
Link do formularza jest dostępny na stronie www.scriptfiesta.pl.
• Scenarzysta dołącza do formularza link do pobrania krótkiego filmu (3 do 5 minut)
będącym prezentacją siebie i swojego pomysłu na film/serial. Należy dodać zdjęcie
autora tekstu do tego samego linku.
• Akceptujemy przesłanie plików wyłącznie za pomocą https://wetransfer.com lub
https://www.filemail.com
• Film umieszczany jest na okres dwóch tygodni na Platformie Think Film
www.thinkfilm.pl między 04 a 17.04.2022 r. Po tym terminie nagrania są usuwane z
Platformy.
• Dostęp do miejsca publikacji filmów na platformie mają wyłącznie zgłoszeni
producenci oraz Organizatorzy. Dostęp zabezpieczony jest indywidualnym hasłem.
• Producent może wyświetlać dowolnie wybrany film.
• Każde odtworzenie przez producenta filmu jest rejestrowane. W terminie do 14 dni
po końcu wydarzenia, scenarzysta otrzymua informację z listą producentów, którzy
wyświetlili nagranie.
• Dane kontaktowe do producentów i scenarzystów będą dostępne publicznie w
festiwalowym e-katalogu.
3. Pomysł/ koncepcja prezentowana w filmach jest własnością danego autora. Zabronione
jest kopiowanie, kradzież pomysłu i jakiekolwiek naśladownictwo.
4. Zgłoszenia dla producentów przyjmowane są do 28.02.2022 r. przez formularz dostępny
pod adresem:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XbiVQipAFE6_TWBmHdXc4RcXihqg3
E5MrDcIBvpmwmdUMjVPUk1aUEI0UE43MTdPQjVZOElHUFFQMy4u

5. Zgłoszenia dla twórców/ scenarzystów przyjmowane są do 28.02.2022 r. przez formularz
dostępny pod adresem:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XbiVQipAFE6_TWBmHdXc4RcXihqg3
E5MrDcIBvpmwmdUOU9CWE0xQVozVkpBRE9HNTZNVVVNREFXMi4u

6. Wszelkie pytania należy kierować na adres zgloszenia@scriptfiesta.pl.
7. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja
Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA z siedzibą: 01-518 Warszawa, ul. Generała
Zajączka 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196575 –
założyciel Warszawskiej Szkoły Filmowej.

8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować Inspektorem Ochrony Danych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej: e- mail: iod@szkolafilmowa.pl lub tel. 887
555 104, Adres. ul G. Zajączka 7, 01-518 Warszawa.

