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Regulamin uczestnictwa w People's Jury 2016 w 

ramach 10. Festiwalu Filmowego Pięć Smaków  

  

  

  

1.          Postanowienia ogólne 

1.1.      Organizatorem People's Jury jest Fundacja Sztuki Arteria z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Świętokrzyskiej 30 lok 68A.  

1.2.      People's Jury jest częścią Festiwalu Filmowego Pięć Smaków, którego dziesiąta edycja 

trwa między 16 a 23 listopada 2016 r., zwanego dalej „Festiwalem”.  

1.3.  Członkowie People's Jury zostaną wyłonieni w drodze konkursu, nad którego 

przebiegiem czuwać będzie specjalnie utworzona Komisja.  

  

2.          Konkurs  

2.1.  W konkursie kwalifikującym mogą wziąć udział osoby, które dokonają zgłoszenia przez 

e-mail na adres jury@piecsmakow.pl. Uczestnicy dostaną potwierdzenie otrzymania 

zgłoszenia e-mailem zwrotnym. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia w ciągu 

48 godzin, uczestnik powinien ponownie wysłać zgłoszenie.  

2.2.  W People’s Jury 2016 mogą wziąć udział uczestnicy People’s Jury z 2013, 2014 i 2015 

roku. W People’s Jury 2016 może wziąć udział nie więcej niż 5 uczestników z 

poprzednich edycji. Osoby te będą wybierane na postawie odrębnej rekrutacji.  

 2.3.  W People’s Jury można zasiadać maksymalnie dwa razy.   

2.4.      Zgłoszenia osób, które chcą zostać członkami jury po raz pierwszy powinny zawierać:  

             a) Jeden tekst o długości do 1500 znaków (łącznie ze spacjami i znakami 

interpunkcyjnymi). Przesłany tekst powinien dotyczyć wybranej sceny filmowej z 

kinematografii Azji Wschodniej lub/i Południowo-wschodniej.  

lub 

             b) Jeden komentarz wizualny, będący odniesieniem do jednego z dwóch wymienionych  

filmów: Hong Kong Weepie, Food Fascists. Powinien być przesłany w oddzielnym pliku, 

podpisanym według wskazań w formularzu. Komentarz może przybrać dowolną formę 

wizualną, w postaci: ilustracji, animacji, filmu, wideoeseju, zdjęć, grafiki. Rozszerzenie 

pliku, powinno być w możliwie jak największej rozdzielczości.  

 

2.5.      Zgłoszenia osób, które chcą zostać członkami jury po raz drugi powinny zawierać jeden 

tekst stanowiący recenzję filmu obejrzanego podczas poprzednich edycji  

Festiwalu. Tekst ten może być recenzją napisaną przez kandydata podczas pracy 

People’s Jury w ubiegłych latach. Komisja selekcyjna będzie opierała swój wybór o 

wcześniejsze recenzję oraz opinię opiekuna merytorycznego dotyczącą zaangażowania 

danej osoby w prace People’s Jury.  
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      2.6.       Teksty muszą być napisane w języku polskim.  

       2.7.  Osoba przesyłająca zgłoszenie oświadcza, że jest autorem zgłoszonych tekstów.  

2.8.  Zgłoszenie nie gwarantuje udziału w People's Jury, osoby zakwalifikowane otrzymają 

potwierdzenie udziału w wydarzeniu osobnym e-mailem.  

 2.9.  Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6 października 2016 r.  

2.10.      O wynikach konkursu na jury, uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową do 

dnia 12 października 2016 r.  

 2.11.  Dostarczone materiały nie będą zwracane autorom.  

      2.12.     Osoba chcąca wziąć udział w People’s Jury powinna posługiwać się językiem angielskim.     

                       

 3.         Zasady wyboru uczestników  

 3.1.  O wyborze uczestników People's Jury zadecyduje specjalnie utworzona Komisja.  

3.2.  Komisja wybierze łącznie 11 uczestników z całej Polski, w tym nie więcej niż 5 jurorów z 

poprzedniej edycji projektu People’s Jury.  

3.3.  Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie zgłoszonych tekstów i komentarzy wizualnych 

ocenianych przez Komisję. W ocenie pod uwagę będą brane przede wszystkim walory 

filmoznawcze, kreatywność w postrzeganiu kina, znajomość kina azjatyckiego, jego 

zrozumienie, a także – choć w mniejszym stopniu – walory językowe wypowiedzi.  

3.4.  W ocenie kandydatów biorących udział w poprzedniej edycji People’s Jury, brana 

będzie także pod uwagę ocena opiekuna merytorycznego, dotycząca zaangażowania w 
danej osoby w dotychczasową prace People’s Jury.   

  

4.          Zasady uczestnictwa w People's Jury  

4.1.  Członkowie People's Jury zobowiązują się do codziennego punktualnego stawiania się w 

miejscu odbywania obrad, przez cały czas trwania Festiwalu, tj. od 16 do 23 listopada 

2016 r. O dokładnym harmonogramie i miejscach obrad członkowie People’s Jury 

zostaną powiadomieni drogą mailową.  

4.2.  Do obowiązków People's Jury należeć będą: codzienne wspólne oglądanie filmów 

konkursowych, dyskusja oraz pisanie tekstów na temat obejrzanych filmów (teksty 

następnie będą publikowane na stronie internetowej festiwalu i na stronach wybranych 

partnerów medialnych), czynny udział w warsztatach praktycznych dotyczących 

komentarza wizualnego. 

4.3.      Członkowie People's Jury dokonują wyboru najlepszego filmu z sekcji konkursowej i 

przyznają mu honorową nagrodę/y Festiwalu.  
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5.          Zobowiązania Organizatora  

5.1.  Organizator zapewnia zwrot kosztów transportu dla uczestników People's Jury na 

terenie Polski, a także zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych dla uczestników 

spoza Warszawy na czas trwania obrad/wypełniania obowiązków People's Jury.  

5.2.  Organizator zapewni bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach Festiwalu w 

Warszawie.  

 5.3.  W czasie Festiwalu Organizator zapewni wszystkim członków Jury wyżywienie:  

codziennie obiad, a dla osób spoza Warszawy nocujących w hotelu, także śniadanie.  

  

6.          Postanowienia końcowe  

6.1.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany jego zasad, o 

czym poinformuje Uczestników mailowo.  

 6.2.  Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga wyłącznie Organizator.  

6.3.  Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na cele związane z konkursem i 

             innymi działaniami powiązanymi z Festiwalem Filmowym Pięć Smaków (zgodnie z 
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, 
poz. 883 z późn. zm.).  


