
XIII Fes'wal Filmów Edukacyjnych EDUKINO 2022 
Konkursu Filmów Przeciw Wojnie  

Regulamin 

Konkurs Filmów Przeciw Wojnie realizowany jest w ramach XIII edycji Fes<walu Filmów Edukacyjnych 
EDUKINO – fes<walu filmów, które łączą wysokie walory artystyczne z walorami edukacyjnymi: 
poszerzają perspektywy odbiorców i pomagają im rozumieć świat i ludzi. EDUKINO promuje krótkie 
filmy, które niosą więcej niż wiedzę i sprawiają, że zjawiska, wyzwania i problemy, z którymi zmaga się 
człowiek w różnych miejscach na świecie, głęboko dotykają i poruszają widza, owocując rewizją 
poglądów i postaw. 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Konkurs Filmów Przeciw Wojnie realizuje organizator Fes<walu Filmów Edukacyjnych EDUKINO – 
Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych, z siedzibą w Warszawie  (04-937) przy ul. Podkowy 40, 
wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i  przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000232300, NIP: 725-00-32-878, Regon: 470796911, zwana dalej: Organizatorem.  Jest 
organizatorem XIII edycji Międzynarodowego Fes<walu Filmów Edukacyjnych EDUKINO (zwanego 
dalej: Fes<walem) i odbywającego się w jego ramach Konkursu Filmów Przeciw Wojnie (zwanego 
dalej: Konkursem).  
2. Fes<wal realizowany jest przy wsparciu  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum 
Niepodległości w Warszawie. 
3. Regulamin określa zasady zgłaszania filmów do Konkursu oraz przyznawania w tym Konkursie 
nagród. 
4. XIII edycja fes<walu EDUKINO (zwana w dalszej części Fes<walem) będzie Fes<walem Filmów 
przeciw Wojnie  i odbędzie się w dniach 22-23 września 2022 r. w Muzeum Niepodległości w 
Warszawie oraz on-line w dniach 1-15 października 2022r.   
5. Zgodnie z decyzją Organizatora do udziału w Fes<walu można zgłaszać filmy krótkometrażowe, z 
zastrzeżeniem iż zrealizowane zostały po 1 stycznia 2019 roku. 
  

II. PESELEKCJA 
1. Filmy mogą być zgłaszane do konkursu przez szkoły artystyczne, szkoły filmowe, firmy 
producenckie, instytucje filmowe, indywidualnych twórców lub inne podmioty posiadające do tego 
prawo. 
2. Do Konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice – dokumentalne, 
publicystyczne, oświatowe, naukowe, dziecięce, animowane -  – czas trwania od 3 do 60 minut.  
3. Filmy raz zgłoszone do Konkursu nie podlegają ponownej selekcji.  
4. W przypadku seriali edukacyjnych, do selekcji konkursowej zostanie dopuszczony tylko jeden 
odcinek wybrany przez zgłaszającego. 
5. O dopuszczeniu zgłoszonego filmu do konkursu i projekcji fes<walowych decyduje komisja 
preselekcyjna złożona z filmowców i pedagogów. Dyrektor Fes<walu ma prawo zgłaszania do 
konkursu filmów poza komisją preselekcyjną. 
6. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu. 
7. Warunkiem dopuszczenia filmu do preselekcji jest przesłanie jego kopii zaopatrzonej w angielskie 
napisy poprzez plaformę FilmFreeway, z następującymi załącznikami: 

• notką biograficzną reżysera filmu 
• trailerem film z linkiem na Youtube lub Vimeo 
• krótkim opisem (50-100 słów) filmu 
• oryginalną listą dialogową w języku angielskim 



8. Ostateczny termin zgłaszania filmów do konkursu upływa 15 lipca 2022 r.  Selekcja filmów 
konkursowych obejmuje wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez 
niniejszy regulamin. 
9. Fes<wal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu.  
10. Odpowiedzialność za prawny tytuł do zgłoszenia filmu do Konkursu leży po stronie Zgłaszającego. 
Organizatorzy Fes<walu nie odpowiadają za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z 
korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora. 
11. Do każdego zakwalifikowanego filmu Fes<wal musi otrzymać: streszczenie filmu, fotosy z filmu, 
biografię i filmografię reżysera. 
12. Zgłaszający Film zakwalifikowany na Fes<wal, umożliwi Organizatorowi pobranie go jako pliku HD 
z plaformy FilmFreeway lub prześle go na adres Organizatora.  
13. Zgłaszający Film  zakwalifikowany na fes<wal proszony jest o wyrażenie zgody na prezentację 
filmu on-line podczas fes<walu na kanale EDUKINO. By dotrzeć z misją fes<walu do jak największej 
liczby odbiorców dostęp  do filmów on-line podczas fes<walu na kanale EDUKINO będzie bezpłatny. 
14. W przypadku kopii emisyjnych otrzymanych w formie elektronicznej, Organizator dołoży wszelkich 
starań, aby taka kopia nie dostała się w posiadanie osób trzecich. 
15. Selekcję i kwalifikowanie filmów na Fes<wal Organizator powierza Fes<walowej Komisji 
Selekcyjnej. Fes<walowa Komisja Selekcyjna zastrzega sobie prawo do wyboru sekcji tematycznej, w 
jakiej zgłoszony film będzie pokazany. 
16. Film, którego udział w Fes<walu został potwierdzony, nie może być wycofany z programu po 1 
września 2022 roku. 

III. PRAWA AUTORSKIE 
1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone filmy, do których zgłaszający dysponuje prawami, w tym 
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, umożliwiającymi zgłoszenie filmu na Fes<wal oraz 
wyświetlanie go podczas Fes<walu. W szczególności Zgłaszający Film zobowiązany jest zapewnić, aby: 

• przysługiwały mu majątkowe prawa autorskie do zgłaszanego filmu (w tym prawa do 
wykorzystywanych w filmie utworów) lub stosowne licencje w tym zakresie, 

• przysługiwały mu prawa pokrewne do zgłaszanego filmu lub stosowne licencje w tym 
zakresie, 

• rozpowszechnianie wizerunków osób w związku ze zgłoszeniem filmu na Fes<wal lub 
wyświetlaniem filmu podczas Fes<walu nie naruszało dóbr osobistych osób, których 
wizerunek dotyczy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy kwalifikacji filmu do Fes<walu, zawieszenia udziału 
filmu w Fes<walu lub prawo wycofania filmu z udziału w Fes<walu, w przypadku powzięcia 
wiadomości, że film zgłoszony do udziału w Fes<walu lub jego wyświetlanie podczas Fes<walu może 
naruszać prawa autorskie, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich. 
3. Zgłaszający film do udziału w Fes<walu zobowiązany jest, w przypadku wystąpienia przez osobę 
trzecią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych 
przysługujących jej do filmu lub poszczególnych jego elementów, albo też jej dóbr osobistych, do 
naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody i pokrycia wszelkich kosztów związanych z 
podniesionymi roszczeniami (art. 392 k.c.). 

IV. KONKURS 
1. W wyniku preselekcji do finału Konkursu dopuszczonych zostanie 30 - 40 filmów. 
2. Zgłaszający zostaną poinformowani o dopuszczeniu filmu do konkursu pocztą elektroniczną co 
najmniej 10 dni przed rozpoczęciem Fes<walu. Lista filmów wybranych na Fes<wal umieszczona 
zostanie na stronie www.edukino.pl do dnia 15 września 2022 r.  
3. Oceny filmów konkursowych i wyboru laureatów dokona Jury w skład którego wejdą laureaci 
wcześniejszych edycji Konkursu Filmów Edukacyjnych EDUKINO i Dyrektor Artystyczny Fes<walu. 
Nazwiska tegorocznych jurorów podane zostaną na stronie www.edukino.pl do 1 września 2022 r.  
4. Filmy dopuszczone do konkursu będą przedmiotem promocji na stronie www.edukino.pl i w 
mediach z wykorzystaniem fragmentów filmów i materiałów przesłanych w ramach zgłoszenia.  

http://www.edukino.pl


5. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 
trzyminutowego fragmentu filmu i/lub trailera, oraz przesłanych zdjęć, plakatów i informacji o filmie, 
w tym zdjęć na stronie internetowej fes<walu i (ewentualnie) na stronach partnerów fes<walu, 
w oficjalnych drukach, w prasie i telewizji. 
6. Właściciel praw autorskich do zgłaszanego filmu wyraża zgodę na projekcję on-line filmu na kanale 
YOUTUBE  EDUKINO  w dniach 1-15 października 2022 oraz na pięć (5) bezpłatnych projekcji w 
pokazach pofes<walowych organizowanych w Polsce i za  granicą po zakończeniu Fes<walu. 
Dodatkowe pokazy wymagają osobnej pisemnej zgody producenta.  
7. Właściciel praw autorskich do zgłaszanego filmu zagranicznego wyraża zgodę na nagranie na 
przysłanym pliku emisyjnym  polskiej wersji językowej lub dubbingu celem przedstawienia filmu na 
publicznym pokazie. 

 
NAGRODY 

1. Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka Złoty Kopernik. Złoty Kopernik zostanie przyznany przez 
Jury Konkursu twórcom dwóch najlepszych filmów: 

• Złoty Kopernik za najlepszy film o wojnie między narodami 
• Złoty Kopernik za najlepszy film o "wojnie" toczonej w życiu codziennym. 

2. Najlepszy film o wojnie w Ukrainie otrzyma Nagrodę Specjalną ufundowana przez sponsorów 
3. Podczas pokazów fes<walowych  on-line przeprowadzony zostanie plebiscyt publiczności. Nagrodę 
Publiczności otrzyma film, który uzyska najwięcej głosów. 
4. Dyrektor Fes<walu może przyznać Nagrodę Dyrektora. 
5. Instytucje kulturalne, sponsorzy oraz stowarzyszenia, po konsultacji i za zgodą Dyrektora Fes<walu, 
mogą przyznawać własne nagrody. 

V. DANE OSOBOWE 
1. Zgłaszający powierza Organizatorowi, w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 
przetwarzanie danych osobowych. 
2. Powierzenie obejmuje następujące dane osobowe: 

• imię i nazwisko, 
• adres poczty elektronicznej, 
• numer telefonu, 
• zawód. 

3. Organizator może przetwarzać powierzone dane osobowe w celu zakwalifikowania filmu do 
konkursu, jak również w celu wyświetlania filmu. 
4. Organizator upoważniony jest by dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych 
w niezbędnym zakresie innym podmiotom. 

VI. UWAGI KOŃCOWE 
1. Zgłoszenie filmu do selekcji i udział w Konkursie są równoznaczne z akceptacją wszystkich 
postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwes<i spornych oraz w sprawach nieobjętych niniejszym 
Regulaminem ostatecznie decyduje Dyrektor Fes<walu. 


