
Regulamin konkursu scenariuszowego 
 

  
Postanowienia ogólne 

§ 1 
 

1. TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 0000213007 zwana 
dalej „TVN” i /lub „Organizator” jest organizatorem konkursu scenariuszowego na oryginalne 
scenariusze następujących kinowych filmów fabularnych: 1) filmu skierowanego do młodych 
ludzi oraz 2) współczesnej komedii, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia Konkursu, który 
będzie prowadzony w terminie od dnia 30 września 2013 do dnia 14 lutego 2014 roku. TVN 
ogłosi wynik Konkursu na stronie internetowej www.tvn.pl do dnia 24 marca 2014  roku. 

3. Przedmiotem Konkursu są scenariusze filmowe o formie i objętości wymaganej dla 
pełnometrażowego filmu fabularnego przeznaczonego do kin, do których całość autorskich praw 
majątkowych, praw osobistych i autorskich praw zależnych przysługuje Uczestnikowi Konkursu.  
Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.tvn.pl oraz 
w portalach filmowych. Przyjmuje się następujące kryteria merytorycznej oceny scenariuszy: 
a) oryginalność projektu, 
b) tematyka współczesna i uniwersalna,  
c) zgodność z charakterem konkursu: film dla młodych lub współczesna komedia, 
d) wartość warsztatowa, 
e) kinowy i telewizyjny potencjał frekwencyjny i produkcyjny. 
 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 
§ 2 

 
1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, mieszkające na terenie Polski, które spełniają wszystkie postanowienia, warunki i 
wymagania przewidziane Regulaminem (dalej „Uczestnik”). 

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik przesyła pocztą na adres w Warszawie, przy ul. 
Wiertniczej 166 zgłoszenie konkursowe, w którego skład wchodzą: 

a) Tekst scenariusz w języku polskim (scenariusze w innym języku niż język polski nie będą 
przyjmowane do Konkursu) (dalej „Scenariusz”). Objętość Scenariusza nie może 
przekraczać 120 (stu dwudziestu) stron maszynopisu. Scenariusze należy przesyłać w 
jednym egzemplarzu w formie drukowanej (czcionka: courier 12”) i w jednym 
egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie DVD w formacie doc, rtf lub pdf. 

b) Dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail. 
3. Scenariusze nie mogą zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych m.in. 

towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów  
4. W celu weryfikacji Uczestnika i/lub wydania zwycięzcy nagrody konkursowej, Uczestnik 

Konkursu jest zobowiązany do podania danych określonych w ust. 2 pkt (b) niniejszego 
paragrafu. 

5. Imiona, nazwiska oraz zgłoszenia konkursowe zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody 
w Konkursie mogą być udostępnione publicznie w serwisie internetowym tvn.pl. 

6. Przystępując do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w §2 ust 2 
Regulaminu, Uczestnik Konkursu: 

a) wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora ze swojego imienia, nazwiska  
i/lub pseudonimu dla celów promocji i reklamy Organizatora; 

b) oświadcza i gwarantuje, że inne osoby (współtwórcy Scenariusza) wymienione w zgłoszeniu 
konkursowym wyrażają zgodę na korzystanie przez Organizatora ze swojego imienia i 
nazwiska, pseudonimu i innych informacji, na podstawie których ta osoba może być 
zidentyfikowana, wykorzystanych w zgłoszeniu i ponosi z tego tytułu wyłączną 
odpowiedzialność, a ww. osoby udzieliły przedmiotowej zgody na piśmie; 

c) Oświadcza i gwarantuje, że jest autorem Scenariusza, a w wypadku, gdy Scenariusz jest 
stworzony przez więcej niż jedną osobę - wszyscy Uczestnicy zgłaszający dany Scenariusz są 
jego wyłącznymi współtwórcami, przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe i 
zależne do Scenariusza, a zgłoszenie konkursowe i wszystkie elementy wchodzące w skład 



zgłoszenia konkursowego (w szczególności Scenariusz) nie naruszają jakichkolwiek praw 
osób trzecich, w szczególności praw autorskich; 

d) Oświadcza i gwarantuje, że przesłany wraz ze zgłoszeniem konkursowym Scenariusz nie jest 
adaptacją innego utworu. Dopuszczalnym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy 
Uczestnik jest jednocześnie autorem dzieła będącego przedmiotem adaptacji, w wyniku której 
powstał Scenariusz; 

e) Przesyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od 
odpowiedzialności wobec osób trzecich - także odszkodowawczej – w związku z 
korzystaniem przez Organizatora ze zgłoszenia konkursowego i wszystkich elementów 
wchodzących w skład zgłoszenia (w szczególności Scenariusza) w sposób określony  
w Regulaminie. W przypadku zaspokojenia przez Organizatora roszczeń osób trzecich 
związanych z korzystaniem przez Organizatora  ze zgłoszenia konkursowego (w tym 
Scenariusza) w sposób określony Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu 
wydatków poniesionych na zaspokojenie takich roszczeń oraz kosztów obrony przed takimi 
roszczeniami, w tym kosztów procesu i pomocy prawnej. 

7. Zwycięzca Konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe upoważnia Organizatora do 
decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Zwycięzcę Konkursu 
zgłoszenia konkursowego podanymi przez niego danymi w celu ich opisania, w tym do usuwania 
słów wulgarnych i obraźliwych jeśli takie znajdą się w podanych przez niego danych. 

8. Z chwilą przesłania przez Zwycięzcę Konkursu zgłoszenia konkursowego udziela on 
Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z wszystkich elementów wchodzących w skład 
zgłoszenia konkursowego (w szczególności Scenariusza) i Organizator jest uprawniony do 
korzystania z tych  elementów w ramach Konkursu, jego przebiegu i promocji bez jakichkolwiek 
ograniczeń (w tym bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych), na wszystkich polach 
eksploatacji, a w szczególności: 

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, 
cyfrowo, 

b) wprowadzania do obrotu, 
c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz 

danych, 
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć  do nich dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron 
internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności 
video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, 
ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług 
telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów 
stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także 
przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za 
pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), 

e) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania; 
f) wystawiania,  wyświetlania; 
g) użyczania i/lub najmu;  
h) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne 

lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz 
bezprzewodowe przez stację naziemną oraz  za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem 
platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, 
DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.; 

i) nadawania i/lub reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub 
niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) 
m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, 
telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu). 

9. Całkowicie zabronione jest przesyłanie zgłoszeń konkursowych zawierających treści sprzeczne z 
prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, 
obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, 
propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania 
danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.  
 



10.Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do zawarcia z TVN umowy przenoszącej na TVN całość 
autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Scenariusza wraz z wyłącznym prawem 
wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Scenariusza za wynagrodzeniem  
według stawek obowiązujących w Polsce dla dzieł o podobnym charakterze.  
11.Organizator Konkursu nie zwraca Uczestnikom Konkursu nadesłanych zgłoszeń konkursowych.  

 
Przebieg Konkursu 

§ 3 
 

1. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestnika w określonym terminie (szczegółowo opisanym 
w § 1 ust. 2) zgłoszenia konkursowego zgodnie z § 2 pkt 2. Regulaminu. 

2. Nadesłane poprawnie (tzn. zgodnie z Regulaminem) zgłoszenia konkursowe będą oceniane przez 
Jury Konkursowe.  

3. Zgłoszenia konkursowe ze scenariuszem/scenariuszami należy nadsyłać pocztą lub kurierem na 
adres: TVN S.A., DEPARTAMENT PRODUKCJI FABULARNYCH, UL. WIERTNICZA 166, 
Warszawa do dnia 14 lutego 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data 
potwierdzenia przyjęcia scenariusza przez kancelarię TVN S.A.). Scenariusze dostarczone po 
upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w konkursie. 

4. TVN powołuje Jury konkursowe, które po zakończeniu Konkursu wyłoni spośród nadesłanych 
zgłoszeń jeden Scenariusz w każdej kategorii: filmu skierowanego do młodych ludzi oraz 
współczesnej komedii. Autorzy tych 2 scenariuszy zostaną zwycięzcami nagród przewidzianych 
w Konkursie. 3 osobowe Jury Konkursowe podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów. 

5. Przyznanie nagrody Zwycięzcom zostanie potwierdzone drogą elektroniczną (na podany  
w zgłoszeniu konkursowym adres email).  

6. W razie, gdy Uczestnik Konkursu, z którym skontaktuje się przedstawiciel Organizatora, nie 
będzie spełniać warunków określonych Regulaminem lub nie potwierdzi swojego udziału w 
Konkursie, zgłaszający traci prawo do Nagrody. 

 
Nagrody 

§ 4 
 
1. Nagrodą w konkursie jest kwota 30.000 zł. brutto dla zwycięskiego Scenariusza w każdej z 

dwóch kategorii, o których mowa w § 1 ust 1 Regulaminu (dalej „Nagroda”). 
2. Decyzje o przyznaniu Nagrody Uczestnikowi Konkursu podejmuje Jury Konkursowe. Decyzja o 

przyznaniu Nagrody jest ostateczna.  
3. TVN zastrzega sobie prawo nagrodzenia więcej niż jednego Scenariusza w każdej z kategorii, o 

których mowa w §1 ust 1 Regulaminu i przyznania więcej niż jednej nagrody, wówczas Nagroda, 
o której mowa w §4 ust 1 Regulaminu podlega podziałowi pomiędzy wszystkich zwycięzców w 
danej kategorii. TVN zastrzega sobie również prawo do nieprzyznania żadnej nagrody w 
przypadku, gdy żaden z nadesłanych Scenariuszy nie będzie spełniał kryteriów, o których mowa 
w § 1 ust 3 Regulaminu. 

4. Nie ma możliwości zamiany Nagrody na inną nagrodę, a w przypadku nieodebrania Nagrody nie 
z winy Organizatora Uczestnikowi nie należy się żadne świadczenie ani inna nagroda. 

5. Nagrody będą wypłacane w formie przelewów bankowych, po potrąceniu podatku należnego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 50 dni od ogłoszenia wyników 
Konkursu, po uprzednim zawarciu przez TVN i zwycięzcę Konkursu umowy, o której mowa w § 
2 ust 10 Regulaminu. 

6. Za wydanie Nagród w Konkursie i odprowadzenie wymaganych prawem podatków odpowiada 
Organizator. 

 
Postępowanie reklamacyjne 

§ 5 
 

1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator. 
2. Z przebiegu Konkursu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez przedstawicieli 

Organizatora. 
3. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie 

pisemnej, na adres: TVN S.A. ul Wiertnicza 166 02-952 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs 



scenariuszowy” w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty zakończenia tego Konkursu, którego 
dotyczy reklamacja. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator. 

4. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz 
adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji. 

5. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia 
pisma Organizatorowi. 

6. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 
wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 

7. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.  
 

Publikacja Regulaminu Konkursu 
§ 6 

 
Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (ul. Wiertnicza 166, 02-952 
Warszawa) oraz na stronie www.tvn.pl 
 
 

Ochrona danych osobowych 
§ 7 

 
1. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest TVN SA. z siedzibą w 

Warszawie  02-952, ul. Wiertnicza 166. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane 
wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu 
identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ewentualnie 
publicznego podania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (to jest miejscowości) Zwycięzców 
Konkursu, w tym również na serwisach internetowych TVN S.A.- nie dłużej niż przez okres 
przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 
w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, 
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie 
innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez 
Organizatora.  
W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda 
taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego.  
O dokonywaniu rejestracji rozmowy Uczestnik będzie poinformowany.  

4. Uczestnik  ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz 
ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz 
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 
Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do 
Organizatora na adres: ”Administrator Danych Osobowych, TVN SA ul. Wiertnicza 166, 02-952 
Warszawa” 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych 
niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Zwycięzców Konkursu może prowadzić do odmowy 
przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.  

 
Postanowienia końcowe 

§ 8 
 
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu. 
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator 

Konkursu. 
 


