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REGULAMIN PROJEKTU „BLIŻEJ KINA” 

 
1. CO TO JEST PROJEKT „BLIŻEJ KINA”? 
Projekt „Bliżej kina” opiera się na realizacji sześciu szkoleń z zakresu sztuki filmowej, w których weźmie 
udział grupa 50 zgłoszonych ochotników. Uczestnicy projektu w wyniku szkoleń zrealizują własne etiudy 
filmowe, które zostaną zaprezentowane podczas imprezy finałowej. Filmy wezmą udział w konkursie,  
w którym jurorzy ocenią realizacje i wręczą nagrody najlepszym ich zdaniem dziełom. Po zakończeniu 
projektu filmy będą udostępnione w internecie.  
 
1. ORGANIZATORZY I PARTNERZY PROJEKTU „BLIŻEJ KINA” 
Organizatorem projektu „Bliżej kina” jest Teresiński Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy Teresin. Projekt jest 
sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Eruropa inwestująca 
w obszary wiejskie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach 
programu poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020” . 
Partnerami projektu są Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie, Kino za Rogiem w Teresinie, Dworzec 
To.Kultura!, UKS Filipides oraz PHU Diadem, a także Biblioteka w Kaskach, w Rybnie i GOK Nowa Sucha. 
Koordynatorami projektu są instruktorzy Teresińskiego Ośrodka Kultury – Katarzyna Rospędowska i Janusz 
Frychel. 
 
2. DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT „BLIŻEJ KINA”? 
Projekt „Bliżej kina” skierowany jest do mieszkańców gmin Teresin, Nowa Sucha, Baranów i Rybno. 
W szkoleniach mogą wziąć udział grupy, których uczestnicy mają powyżej 12 lat.  
Udział w imprezie finałowej jest nieograniczony. 
Udział w szkoleniach i imprezie finałowej jest bezpłatny. 
 
3. PRZEBIEG PROJEKTU „BLIŻEJ KINA” 
15 sierpnia – 10 września: rekrutacja uczestników do szkoleń filmowych; 
20 sierpnia – 7 września: spotkania szkoleniowe w gminach Teresin, Rybno, Baranów, Nowa Sucha; 
12 września: wyniki rekrutacji;  
15 września – 20 listopada: szkolenia filmowe; 
Koniec listopada – impreza finałowa. 
 
4. REKRUTACJA DO PROJEKTU „BLIŻEJ KINA” 

Do udziału w szkoleniach projektu „Bliżej kina” zapraszamy chętne osoby powyżej 12 roku życia 
zamieszkujące gminy Teresin, Baranów, Rybno i Nowa Sucha. 

Na szkolenia zapraszamy grupy (minimum 2-osobowe, maksimum-10-osobowe), które zobowiążą się do 
udziału w sześciu szkoleniach filmowych (głównie weekendy) i zrealizują przynajmniej jeden film, który 
zaprezentują na imprezie finałowej projektu. Grupy zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny 
mieć do dyspozycji telefon komórkowy z możliwością nagrywania oraz dostęp do komputera z internetem. 
Telefon komórkowy posłuży grupom do nagrania filmu. Dostęp do komputera będzie niezbędny do 
zmontowania filmu (w tym celu przydatny będzie program do obróbki zdjęć i filmów – organizatorzy posłużą 
pomocą przy doborze odpowiedniego, darmowego oprogramowania), a także w celu kontaktu  
z organizatorami i innymi uczestnikami projektu (maile, grupa facebookowa). 
Nie wymagamy żadnego doświadczenia związanego z filmem czy innymi dziedzinami sztuki. 

Zainteresowane grupy prosimy o dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia. Do udziału  
w szkoleniach zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 osób.  

Grupy zakwalifikowane proszone będą o wypełnienie oświadczeń dotyczących wykorzystania danych 
osobowych i wizerunku w celu przeprowadzenia i promocji projektu oraz zgody na projekcję filmu podczas 
imprezy finałowej i umieszczenie nagrania w internecie na kanale YouTube Teresińskiego Ośrodka Kultury. 

Karty zgłoszenia można przesłać listownie na adres Teresińskiego Ośrodka Kultury: Aleja XX-lecia 32, 
96-515 Teresin lub mailowo na adres: kasia@tok.art.pl do 10 września br. 
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5. SZKOLENIA PROJEKTU „BLIŻEJ KINA” 
W terminach od 15 września do 20 listopada zostanie przeprowadzonych 6 szkoleń filmowych,  

w których wezmą udział grupy zakwalifikowane do projektu na podstawie karty zgłoszenia. 
Szkolenia będą obejmować najważniejsze tematy związane z filmowaniem: scenariusz, reżyseria, aktorstwo, 
montaż, podstawy filmowania, produkcja filmowa. Podczas szkoleń uczestnicy otrzymają pomocne gadżety  
i materiały szkoleniowe. Szkolenia poprowadzą profesjonaliści związani z branżą filmową, posiadający 
doświadczenie w tej dziedzinie. Efektem szkoleń będzie stworzenie przez grupy własnego filmu. 

Poza samymi szkoleniami grupy będą zaproszone do zamkniętej grupy na facebook’u i grupy 
mailingowej, gdzie będą mogły wymieniać się doświadczeniami, spostrzeżeniami, inspiracjami i pomysłami. 
Z myślą o uczestnikach projektu przygotowane będą specjalne projekcje filmowe w Kinie za Rogiem  
w Teresinie. 

Koordynatorzy projektu przez cały czas jego trwania będą służyli radą i pomocą oraz przynajmniej 
raz w ciągu trwania projektu spotkają się indywidualnie z każdą uczestniczącą grupą. 
 
6. FILMY ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „BLIŻEJ KINA” 

Efektem szkoleń ma być stworzenie przez każdą z grup własnego filmu (gatunek i forma dowolna), który 
będzie zaprezentowany podczas imprezy finałowej i weźmie udział w konkursie. 

Mogą to być etiudy fabularne, reportaże, filmy dokumentalne, spoty filmowe, a nawet animacje. 
Zachęcamy uczestników do realizowania filmów dotyczących ich samych i bliskich im tematów: 

środowisko, w którym żyjemy i ochrona tego środowiska, nasza codzienność, ciekawe miejsca i wydarzenia. 
Grupy mogą przygotować maksymalnie dwa filmy, oparte na własnym pomyśle i scenariuszu oraz 

zrealizowane samodzielnie (z ewentualnym udziałem osób trzecich jako aktorów, statystów, czy –  
w przypadku reportaży – osoby wypowiadające się na temat będący motywem filmu). 

Filmy będą zaprezentowane podczas imprezy finałowej projektu oraz udostępnione w internecie. 
 

7. IMPREZA FINAŁOWA PROJEKTU „BLIŻEJ KINA” 
Pod koniec listopada w sali kinowo-widowiskowej Dworca To.Kultura! odbędzie się impreza finałowa 

projektu „Bliżej kina”. Podczas imprezy zostaną zaprezentowane filmy zrealizowane przez grupy 
uczestniczące w projekcie. W imprezie wezmą udział profesjonalni jurorzy, którzy ocenią prezentacje  
i najlepszym grupom wręczą nagrody rzeczowe związane z profesjonalnym filmowaniem. Po imprezie filmy 
zostaną udostępnione w internecie. 

Do udziału w imprezie zostaną zaproszeni wszyscy zainteresowani goście i mieszkańcy gmin 
uczestniczących w projekcie. Informacje o dacie i przebiegu imprezy pojawią się na plakatach 
informacyjnych, w internecie i lokalnych mediach.  

 
8. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI PROJEKTU „BLIŻEJ KINA” 
Wszelkie informacje dotyczące projektu należy kierować do Teresińskiego Ośrodka Kultury z siedzibą przy 
Alei XX-lecia 32 w Teresinie, pod numerem telefonu: 46 861 38 81. 
Informacji udzielają również koordynatorzy projektu: 
Katarzyna Rospędowska (ogólne informacje o projekcie, informacje prasowe, harmonogram, karty 
zgłoszenia): kasia@tok.art.pl, 
Janusz Frychel (sprawy techniczne związane z tworzeniem filmów): rozdwa@poczta.fm. 
 
9. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PROJEKTU „BLIŻEJ KINA” 
Załącznik nr 1: Karta zgłoszenia do projektu „Bliżej Kina” 
Załącznik nr 2: Oświadczenia dla uczestników projektu „Bliżej kina” (2a – uczestnicy niepełnoletni, 2b – 
uczestnicy pełnoletni) – wypełniają osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach 
Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
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Załącznik 1: 

KARTA ZGŁOSZENIA 
PROJEKT FILMOWY „BLIŻEJ KINA” 

 
Nazwa grupy:............................................................................................................................................. 
 
Liczba uczestników, gmina zamieszkania (Teresin/ Rybno/ Nowa Sucha/ Baranów): 
 
…................................................................................................................................................................ 
 
Imiona i nazwiska oraz wiek uczestników: 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..................................................................................................... 
 
Osoba kontaktowa (mail, telefon):............................................................................................................ 
 
Dlaczego chcecie wziąć udział w projekcie filmowym „Bliżej kina”? (maksimum 10 zdań)*: 
…..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
*W przypadku większej ilości zgłoszeń ta informacja będzie decydować o przyjęciu do udziału w projekcie 
„Bliżej kina” 
 
Zapoznaliśmy się z regulaminem projektu filmowego „Bliżej kina” i akceptujemy jego postanowienia. 
Jednocześnie zobowiązujemy się do udziału we wszystkich szkoleniach filmowych oraz imprezie finałowej 
projektu, a także do przygotowania przynajmniej jednego filmu, będącego efektem przebytych szkoleń. 
Wyrażamy zgodę na nieodpłatne projekcje oraz opublikowanie zrealizowanych filmów na kanale YouTube i 
stronach internetowych Teresińskiego Ośrodka Kultury. 

Podpisy uczestników: 
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Załącznik nr 2a: 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
UCZESTNIKA PROJEKTU FILMOWEGO „BLIŻEJ KINA” 

 

Ja, ….................................................................................... oświadczam, że: 
 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

1. Zapoznałam/-em się z regulaminem projektu filmowego „Bliżej kina” i wyrażam zgodę na udział mojego 
dziecka .................................................................. w w/w Projekcie. 
     (imię i nazwisko dziecka) 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) 
dla celów związanych z przebiegiem Projektu. 

3. Wyrażam/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na udostępnianie wizerunku mojego dziecka 
zarejestrowanego podczas szkoleń i imprezy finałowej Projektu na stronie internetowej i fanpage'u 
organizatora oraz w lokalnych mediach. 

4. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w sześciu szkoleniach filmowych oraz jednej imprezie finałowej 
projektu „Bliżej kina” na Dworcu To.Kultura w Teresinie. 

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie filmów zrealizowanych w efekcie szkoleń filmowych przez 
Organizatora Projektu. 

6. Zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 do 
regulaminu). 

 

 

...................................................................................... 

data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2b: 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU FILMOWEGO „BLIŻEJ KINA” 

 

Ja, ….................................................................................... oświadczam, że: 
 (imię i nazwisko uczestnika) 

1. Zapoznałam/-em się z regulaminem projektu filmowego „Bliżej kina” i zgadzam się z jego 
postanowieniami. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych (imię i nazwisko) dla celów 
związanych z przebiegiem Projektu. 

3. Wyrażam/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na udostępnianie mojego wizerunku 
zarejestrowanego podczas szkoleń i imprezy finałowej Projektu na stronie internetowej i fanpage'u 
organizatora oraz w lokalnych mediach. 

4. Zobowiązuję się do udziału w sześciu szkoleniach filmowych oraz jednej imprezie finałowej projektu 
„Bliżej kina” na Dworcu To.Kultura w Teresinie. 

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie filmów zrealizowanych w efekcie szkoleń filmowych przez 
Organizatora Projektu. 

6. Zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 do 
regulaminu). 

 

 

...................................................................................... 

data i podpis uczestnika projektu 
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Załącznik nr 3: 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu  
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 
(dalej: RODO). 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury, z którym można 
się skontaktować w formie 

- pisemnej pod adresem: Aleja XX - lecia 32, 96-515 Teresin, lub 

- elektronicznie pod adresem e-mail: kulturysci@tok.art.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: ido.gminy@teresin.pl; 

3. Teresiński Ośrodek Kultury (dalej „Organizator”) przetwarza dane osobowe uczestników projektu 
filmowego „Bliżej kina” (dalej zwanego „Projektem”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
lecz konieczne do wzięcia udziału w Projekcie. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych 
będzie brak możliwości zakwalifikowana do udziału w Projekcie. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające  
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Teresińskim Ośrodkiem 
Kultury przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem Danych Osobowych jest 
Dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny 
do przeprowadzenia Konkursu i jego promocji. 

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 

8. Ma Pani/ Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w zakresie  ochrony danych 
osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych. 

10. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia 
sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. 
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