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REGULAMIN POKAZU FILMU  „BASIA” („Regulamin”)  

§ 1 Organizator 
1. Pokaz jest organizowany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, z siedzibą 

przy ul. Wałbrzyskiej 3/5; 02-739 w Warszawie („FINA” lub „Organizator”) w ramach Dnia 
Dziecka, szczegółowo opisanego na podstronie internetowej www.nina.gov.pl    

2. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji pokazów jest: 
Aleksandra Mironiuk, e-mail: aleksandra.mironiuk@nina.gov.pl, +48 22 380 49 82. 

3. Pokaz odbędzie się dnia 26 maja 2018 roku. 
 

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa 
1. Pokaz adresowany jest do dzieci z rodzicami, opiekunami i dziadkami. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Pokazie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez 

uczestników Pokazu. 
3. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Pokazie, powinny wysłać do FINA wypełniony 

formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na podstronie www.nina.gov.pl. 
4. Zgłoszenia do Pokazu można przesyłać nie później niż 3 dni przed Pokazem, decyduje 

kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc, Organizator o tym fakcie 
poinformuje niezwłocznie zgłaszającego za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu. 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Pokazach 
1. Warunkiem uczestnictwa w Pokazie jest prawidłowe wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego. 
2. Udział w Pokazie jest bezpłatny.  
3. Pokaz realizowany będzie w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego 

(FINA) przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie. 
4. FINA zapewnia animatorów oraz sprzęt niezbędny do odbycia Pokazu. 
5. Pokaz przewidziany jest dla dzieci z rodzicami, opiekunami i dziadkami. Pokaz trwa 50 

min i odbywa się w sali kinowej Ziemia Obiecana. Maksymalna liczba uczestników Pokazu 
to 120 osób. 

6. Pokaz odbędzie się  w godzinach 11:00-11:50. Pokaz poprowadzi osoba oddelegowana 
przez FINA. 

7. Uczestnicy oraz rodzice/opiekunowie uczestników, po odbytym Pokazie, zobowiązują się 
do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Pokazu, przedstawionej im przez FINA 
po jego zakończeniu. 

8. Wstęp na Pokaz jest równoznaczny z udzieleniem przez uczestników oraz 
rodziców/opiekunów uczestników nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, 
filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestników oraz ich 
wypowiedzi, w tym  ich fragmentów podczas Pokazu dla celów promocyjnych FINA lub 
Pokazu. Uczestnikom Pokazu nie przysługują żadne roszczenia wobec FINA z tego tytułu. 
Formularz zgody na rozpowszechnianie wizerunku stanowi załącznik do niniejszego 
Regulaminu.  

§ 4 Postanowienia końcowe 
1. Wysyłając do FINA formularz zgłoszeniowy uczestnicy oraz rodzice/opiekunowie 

uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych w 
zbiorze danych o uczestnikach Pokazów przez Filmotekę Narodową – Instytut 
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Audiowizualny z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2016.922 t.j.), w celu przeprowadzenia Pokazów. FINA informuje, że 
rodzice/opiekunowie uczestników mają prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz 
usunięcia swoich, dobrowolnie podanych danych osobowych. 

2. Wysyłając formularz zgłoszeniowy do wzięcia udziału w Pokazie i biorąc w nim udział 
uczestnicy oraz rodzice/opiekunowie uczestników podporządkowują się postanowieniom 
niniejszego Regulaminu i akceptują je. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Pokazu, a także do jego 
odwołania. Uczestnicy oraz rodzice/opiekunowie uczestników zostaną poinformowani o 
ewentualnych zmianach co najmniej 3 dni przed terminem planowanego Pokazu, chyba, 
że powodem odwołania Pokazu są nieprzewidziane zdarzenia losowe. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. 
Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na podstronie: www.nina.gov.pl.  

5. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Pokazu można uzyskać kontaktując się z FINA 
pod numerem wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu. 
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