Warszawa, dnia 4 września 2015 r.
KONKURS
„NAGRODA FILMOWA
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie”
Regulamin
Postanowienia ogólne:
1. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zwane dalej „Muzeum” oraz Polski Instytut
Sztuki Filmowej, zwany dalej „PISF” organizują wspólnie konkurs „NAGRODA
FILMOWA Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie” na najlepszy scenariusz filmu fabularnego tworzonego przez artystę
poruszającego się pomiędzy sztukami wizualnymi a sztuką filmową (film eksperymentalny),
trwającego nie mniej niż 71 minut, który może funkcjonować zarówno w obiegu instytucji
sztuki współczesnej (muzea, galerie, biennale sztuki etc.) jak również instytucji
kinematograficznych (kina, kina studyjne, festiwale filmowe etc.), a którego pierwszym
zakładanym polem eksploatacji jest kino.
2. Organizatorami Konkursu "Nagroda Filmowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie" zwanego dalej ,,Konkursem’’ na mocy porozumienia z
PISF z dnia 04.09.2015 r., są Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie oraz
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
3. Zwycięzca Konkursu zobligowany jest odbyć roczny kurs reżyserii filmowej, pracując nad
nagrodzonym projektem, chyba że jego doświadczenie reżyserskie wyklucza taką potrzebę.
4. Muzeum może być koproducentem nagrodzonego projektu.
5. Organizator i PISF ustanawiają Nagrodę Filmową o wartości 600.000,00 (słownie: sześćset
tysięcy 00/100) PLN brutto. Zwycięstwo w Konkursie bez spełnienia dodatkowych warunków
opisanych poniżej nie rodzi po stronie Organizatora lub PISF obowiązku wypłaty (realizacji)
nagrody w całości lub w części.
6. Nagroda może zostać zrealizowana poprzez sfinansowanie kształcenia autora zwycięskiego
projektu lub realizację filmu powstałego na kanwie zwycięskiego projektu.
7. Muzeum Sztuki Nowoczesnej organizuje nieodpłatne, powszechne oparte o zasadę równego
dostępu przedkonkursowe konsultacje dla artystów chcących brać udział w konkursie. Na
konsultacje należy się umawiać wysyłając email na adres: nagrodafilmowa@artmuseum.pl
Warunki uczestnictwa:
1. Aplikować o nagrodę w Konkursie mogą indywidualni artyści (osoby fizyczne).
2. Aplikować należy na specjalnie przygotowanych formularzach dostępnych na stronie:
http://www.artmuseum.pl/strona.php?id=nagroda_filmowa
3. Do formularza aplikacyjnego należy dodać, w formie analogowej i cyfrowej na płycie CD,
następujące dokumenty:
1) Scenariusz filmu;
2) Dokument potwierdzający prawa do scenariusza (oświadczenie scenarzysty o
posiadaniu pełni praw, nieprzekazanych na inny podmiot);
3) Streszczenie filmu (nie dłuższe niż 1 strona);
4) Eksplikacja reżyserska, realizacyjna – opis koncepcji wizualnej, formalnej i
narracyjnej filmu;
5) Kosztorys (pamiętając o tym iż nagroda nie może stanowić więcej niż 90 % budżetu
filmu) oraz posiadane listy intencyjne lub umowy koprodukcyjne;
6) Informacje o producencie (będącym publiczną lub niepubliczną szkołą wyższą o
profilu filmowym bądź szkołą filmową prowadzoną przez podmiot prywatny
(dalej: ,,Szkoła”));
7) CV artysty i opis dorobku. Dokumentacja działalności artystycznej z ostatnich 7 lat w
formie teczki z reprodukcjami prac oraz płyt DVD z filmami;
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8) Deklaracja o możliwości podjęcia kursu reżyserskiego w Studiu Prób w
Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy;
9) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
10) zgodę na podanie do wiadomości publicznej informacji o uczestnictwie w konkursie
oraz o uzyskanej ocenie zgłoszonego projektu;
11) oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
4. Złożenie formularza aplikacyjnego oznacza zapoznanie się z regulaminem Konkursu oraz
akceptację jego warunków bez zastrzeżeń
Terminy i procedura zgłaszania:
1. Termin nadsyłania propozycji konkursowych mija 31 października 2015 r. Ogłoszenie wyników
nastąpi do 30 listopada 2015 r.
2. Zgłoszenia powinny być dostarczone na adres Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul.
Pańska 3, 00-124 Warszawa, z dopiskiem Nagroda Filmowa w nieprzekraczalnym terminie do 31
października 2015 roku. UWAGA: za datę zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do
Muzeum. O zachowaniu terminu nie decyduje data stempla pocztowego.
3. Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiada Muzeum. Wszelkie zapytania prosimy
kierować na email: nagrodafilmowa@artmuseum.pl
4. Projekty nadesłane do Konkursu będą znajdowały się w siedzibie Muzeum, ale nie będą
upubliczniane, w zakresie szerszym, niż konieczny dla prawidłowego przebiegu Konkursu, chyba
że obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Ocena nadesłanych zgłoszeń dokonana będzie przez Komisję Ekspercką powołaną przez Muzeum
oraz PISF. Skład Komisji Eksperckiej zostanie ujawniony na stronie internetowej Muzeum i PISF
wraz z ogłoszeniem wyników Konkursu.
2. Wyboru laureata dokonuje Komisja Ekspercka składająca się z 4 osób i złożona w połowie z
ekspertów PISF, a w połowie zaproponowanych przez Muzeum.
3. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap polega na selekcji kilku najciekawszych projektów,
których autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu mającego kształt rozmowy
pomiędzy artystą a członkami jury.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewyłonienia laureata, jeżeli Komisja Ekspercka uzna,
iż zgłoszenia nie odpowiadają warunkom formalnym lub merytorycznym.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Muzeum
www.artmuseum.pl do dnia 30 listopada 2015 r. oraz na stronie PISF www.pisf.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane w formie tekstu zawierającego rozszerzoną i
dogłębną formułę uzasadnienia wyboru. Informację o przyznaniu lub nie przyznaniu nagrody jako
pierwsi otrzymają (drogą e-mail) artyści biorący udział w Konkursie.
6. W terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników Konkursu artyści biorący udział w Konkursie
mogą odebrać zgłoszone projekty. Nieodebranie projektów w tym terminie stanowi upoważnienie
dla Muzeum do zniszczenia projektów.
Warunki otrzymania nagrody:
1. Muzeum odpowiada za realizację nagrody do kwoty 100.000 zł. (słownie: sto tysięcy 00/100),
natomiast PISF odpowiada za realizację nagrody do kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy
złotych 00/100). Postanowienia Regulaminu nie powodują powstania odpowiedzialności PISF i
Muzeum ani solidarnej odpowiedzialności Organizatorów za wypłatę nagrody.
2. Warunkiem wypłaty nagrody przez Muzeum w wysokości do 100.000 zł. (słownie: sto tysięcy
00/100), jest podpisanie, w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników Konkursu, przez
zwycięzcę Konkursu umowy z Muzeum na dofinansowanie przez Muzeum kształcenia autora
zwycięskiego projektu w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy lub
realizację filmu powstałego na kanwie zwycięskiego projektu pod auspicjami Szkoły kwotą
100.000,00 złotych.
3. Warunkiem wypłaty nagrody wypłacanej przez PISF w wysokości do 500.000,00 zł. (słownie:
pięćset tysięcy) jest podpisanie, w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników Konkursu umowy
o dotację pomiędzy PISF, a Szkołą.
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Dotacja otrzymana z PISF zostanie przeznaczona na kształcenie autora zwycięskiego projektu w
Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy lub realizację filmu powstałego na
kanwie zwycięskiego projektu pod auspicjami Szkoły.
5. Warunkiem koniecznym zawarcia z PISF umowy o dotację jest:
1) złożenie przez Szkołę poprawnego pod względem formalno-rachunkowym wniosku o
dofinansowanie przedsięwzięcia przez PISF na zasadach określonych ustawie z dnia 30
czerwca 2005 r. o kinematografii i jej przepisach wykonawczych oraz w Programach
Operacyjnych PISF i Trybie naboru i wyboru wniosków w ramach Programów operacyjnych
PISF obowiązujących w dacie złożenia wniosku,
2) posiadanie przez wnioskodawcę wszelkich niezbędnych praw autorskich do stworzenia filmu
eksperymentalnego, w tym w szczególności do jego scenariusza,
3) pozytywne zaopiniowanie wniosku przez ekspertów PISF.
6. Treść ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, jej przepisów wykonawczych,
Programów Operacyjnych PISF i Trybu naboru i wyboru wniosków w ramach Programów
operacyjnych PISF oraz wzory wniosków o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej
www.pisf.pl.

3

