REGULAMIN POKAZÓW FILMOWYCH „W MAŁYM KINIE”(„Regulamin”)

§ 1 Organizator
Pokazy są organizowane przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 3/5;
02-739 w Warszawie („FINA” lub „Organizator”) w ramach cyklu pokazów filmowych „W małym kinie”,
szczegółowo opisanego na stronie internetowej www.fina.gov.pl
Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji pokazów jest: Grzegorz Krause, e-mail:
grzegorz.krause@fina.gov.pl, tel. +48 22 380 49 87.
§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa
Pokazy adresowane są do dzieci w wieku 3-6 lat. Warunkiem uczestnictwa w Pokazach jest zaakceptowanie
niniejszego Regulaminu przez nauczyciela/wychowawcę i rodziców/opiekunów uczestników Pokazów.
Nauczyciele/wychowawcy, rodzice/opiekunowie zainteresowani wzięciem przez ich podopiecznych (dzieci)
udziału w Pokazach, powinni wysłać do FINA wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie
https://forms.nina.gov.pl/malekino/
Zgłoszenia do Pokazów można przesyłać nie później niż 3 dni przed każdym z wskazanych w§ 3 terminów,
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 Pokazach jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Maksymalna liczba zgłaszanych uczestników wynosi 50 osób na jedno zgłoszenie.
3.
4.

Udział w Pokazach jest bezpłatny.
Pokazy realizowane będą w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA) przy
ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie.

5. FINA zapewnia prelegentów oraz sprzęt niezbędny do odbycia Pokazów.
6. Zajęcia przewidziane są dla grup dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Pokazy trwają 80 min
i odbywa się w sali kinowej Ziemia Obiecana. Maksymalna liczba uczestników Pokazu to 120 osób.
7.

Pokazy będą odbywać się we wtorki, w godzinach 10:00-12:00 w następujących terminach: 24.09,
08.10, 12.11, 17.12.2019 roku.
Prelekcje przed pokazem prowadzi osoba oddelegowana przez FINA.

8. Celem Pokazów organizowanych w ramach cyklu „W małym kinie” jest podnoszenie kompetencji w
zakresie edukacji filmowej najmłodszych dzieci.
9. W trakcie pokazów w siedzibie FINA uczestnicy podlegają opiece prowadzącego oraz
nauczycieli/wychowawców lub rodziców/opiekunów uczestników. FINA nie bierze odpowiedzialności za
dojazd na zajęcia i powrót uczestników do szkoły lub domu. Dla bezpieczeństwa uczestników, rodzice lub

opiekunowie proszeni są o podanie osób uprawnionych do odbioru uczestnika z Pokazów, ich danych
personalnych oraz numerów telefonu.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Wysyłając do FINA formularz zgłoszeniowy rodzice/opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych w zbiorze danych o uczestnikach Pokazu przez
Filmotekę Narodową – Instytut 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 Pokazu. 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
rodzice/opiekunowie uczestników podporządkowują się postanowieniom niniejszego Regulaminu i
akceptują je.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Pokazów, a także do ich odwołania.
Rodzice/opiekunowie 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 stronie: www.nina.gov.pl.
5. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Pokazu można uzyskać kontaktując się z FINA pod numerem
wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu.

