
REGULAMIN 16. DSW Happy End Festiwal Filmow Optymistycznych 

§1 

INFORMACJE OGOLNE 

1. Organizatorem 16. DSW Happy End Festiwalu Filmow Optymistycznych jest Dolnoslls̨a 
Sz̨oła Wyższa we Wrocławiu z siedziḃl̨  53 6609 Wrocław, ul. Wagonowa 09. NI:̨ 909-33563633609 
3. :roducentem pomocniczym jest Exd'Art – oḃrazy ḃez granic z siedziḃl ̨  -3636 Wrocław, ul. 
Gagarina 96/1. NI:̨ 61131693 1361 
5. Dyrętorem festiwalu jest jego pomysłodawca 3 :iotr :aweł Zųows̨i. 

-. Dyrętor artystyczny – :aweł Sarḃinows̨i. 
 . Festiwal odḃedzie sie w dniach 17336 pazdziernįa 3619 rǫu we Wrocławiu, w Centrum 
Konferencyjnym DSW, przy ulicy Strzegoms̨iej   . 
6. Szczegołowe informacje na temat Festiwalu znajdujl sie na stronie internetowej 
www.hapyendfestiwal.pl
7. Festiwal ma charąter otwartego ̨on̨ursu o zasiegu ogolnopols̨im. 
9. Celem Festiwalu jest̨ popularyzacja sztųi filmowej o charąterze optymistycznym, wyrożnienie
filmow o wysǫich walorach artystycznych, promowanie tworczosci niezależnej, promowanie 
innych oḃszarow ̨ulturowych. 
09. Zgłoszenie filmow i wstep na Festiwal jest ḃezpłatny. 

§3 
KATEGORIE KONKURSU 

1. Filmy na Festiwal można zgłaszac w nastepujlcych ̨ategoriach̨ 

:rofesjonalny film faḃularny
Studenc̨i film faḃularny 
Niezależny film faḃularny 
:rofesjonalny film dǫumentalny 
Studenc̨i film dǫumentalny 
Niezależny film dǫumentalny 
Zwiastun filmowy 

3. Zgłaszajlcy wyḃiera ̨ategorie, w ̨torej zgłasza film na Festiwal, w Karcie Zgłoszenia. 
Festiwalowa ̨omisja selęcyjna zastrzega soḃie prawo do wyḃoru sęcji, w jąiej zgłoszony film 
ḃedzie pǫazany. 
5. :rofesjonalne filmy faḃularne ḃedl prezentowane poza ̨on̨ursem w ramach pǫazow 
specjalnych. 

§5 
WARUNKI ZGŁASZANIA I KWALIFIKACJI FILMOW 

1. Filmy do Festiwalu zgłasza osoḃa pełnoletnia ḃedlca wyłlcznym dysponentem majlt̨owymi 
prawami autors̨imi do zgłaszanego Filmu. 
3. W Festiwalu mogl wzilc udział filmy charąteryzujlce sie optymistycznl trescil, poruszajlce 
ważne proḃlemu społeczne o uniwersalnej wartosci, wyrożniajlce sie oryginalnoscil formy i tresci. 
5. Do udziału w Festiwalu można zgłaszac pols̨ie filmy optymistyczne i z happy end3em, ḃez 
ograniczen metrażu, zrealizowane po 361  rǫu. 
-. Komisja selęcyjna dǫonuje selęcji nadesłanych filmow. 
 . Film, ̨torego udział w Festiwalu został potwierdzony, nie może ḃyc wycofany z programu po 9 
wrzesnia 3619 rǫu. 
6. Filmy można zgłaszac elętronicznie luḃ na płytach DVD – standard viideo ts), mp- H36-, luḃ 



Blu3ray. 
7. Kopie DVD i Blu3ray nie ḃedl zwracane. 
9. Zgłoszenie do Festiwalu musi zawierac̨ 

3 film na nosnįu DVD luḃ Blu3ray, luḃ lin̨ do filmu 
3 prawidłowo wypełnionl i podpisana Karte Zgłoszeniowl w drųowanej oraz elętronicznej 
3 dwa fotosy z filmu 

jeżeli jest trailer luḃ zwiastun filmu – lin̨ 
09. Filmy wraz z Kartl Zgłoszeniowl, załlcznįami należy nadsyłac na adres̨ :iotr Zųows̨i, Ul. 
Gagarina 96/1,  -3636 Wrocław z dopis̨iem „DSW HA::Y END FESTIWAL”. luḃ 
elętronicznię happyend@dsw.edu.pl 
16. Zgłoszenia filmow do ̨on̨ursu należy dǫonac do 51lipca 3619 r. 
11. O przyjeciu filmu do ̨on̨ursu zgłaszajlcy zostanie poinformowany drogl elętronicznl do 
dnia 9 wrzesnia 3619. 

§- 

                                                                           NAGRODY 

1. Nagrody – Złote Ryḃy przyznawane sl na podstawie werdy̨tu specjalnie powołanego Jury oraz 
pleḃiscytu puḃlicznosci. 
3. Nagrody przyznawane sl w nastepujlcych ̨ategoriach̨ 
Nagroda puḃlicznosci 
Zwiastun filmowy 
:rofesjonalny Film Faḃularny
Studenc̨i film faḃularny 
Niezależny film faḃularny 
:rofesjonalny film dǫumentalny 
Studenc̨i film dǫumentalny 
Niezależny film dǫumentalny 
Nagroda specjalna 3Statuet̨a S:AM dla filmu niezależnego 
Grand :rix 

5. Nagrodami Festiwalu sl statuet̨i – Złote Ryḃy. 
-. Organizator Festiwalu może zdecydowac o przyznaniu dodat̨owych nagrod w innych 
̨ategoriach. 

 . Nagroda w ̨ategorii Grand :rix nie może zostac przyznana ex3aequo. 
6. W ramach Festiwalu organizatorzy przyznajl rownież Nagrody Honorowe. 

§  

                                                          ZAKWATEROWANIE 

1. Organizator zaprasza tworcow Filmu do udziału w spot̨aniu z widzami w trącie Festiwalu. 
Oḃecnosc tworcow jest nieoḃowilz̨owa. 
3. Organizator nie zapewnia dla tworcow prezentowanych filmow miejsc noclegowych ani zwrotu 
̨osztow dojazdu. 

§6 

:ROMOCJA FESTIWALU 

1. Organizator może w celach ręlamowych nieodpłatnie udostepnic mediom fragmenty filmow 
oraz fotosy, ̨tore wczesniej zostanl przygotowane i opisane w ̨arcie zgłoszenia. 
3. Zgłaszajlcy udzieli Organizatorowi ḃezpłatnej licencji na pǫazanie Filmu w ramach 



ḃezpłatnych pǫazow pofestiwalowych Festiwalu na terenie :ols̨i w terminie do 1 pazdziernįa 
36109 r. Organizator poinformuje Zgłaszajlcego o miejscach i terminach pǫazow pofestiwalowych.
5. Szczegołowe zasady udzielania licencji ḃedl indywidualnie ustalane w oparciu o odreḃnl 
umowe. 

§7 

UWAGI KONCOWE 

1. Zgłoszenie filmu do udziału w 16. DSW Happy End Festiwalu Filmow Optymistycznych we 
Wrocławiu jest jednoznaczne z przyjeciem niniejszego regulaminu. 
3. Osoḃa, ̨tora zgłosiła swoj film wyraża zgode na przetwarzanie danych osoḃowych dla potrzeḃ 
promowania filmu na stronach internetowych i w mediach w ramach Festiwalu vzgodnie z ustawl z 
dnia 309 sierpnia 109097 r. o ochronie danych osoḃowych, DZ.U. Nr 155, poz. 995). Osoḃy 
oswiadczajl tąże, że zostali poinformowani, że podanie danych osoḃowych ma charąter 
doḃrowolny oraz, że przysługuje im prawo wglldu do nich, ją rownież możliwosc ich 
poprawienia. 
5. Dane ̨ontątowe osoḃ zgłaszajlcych film, służl jedynie do celow zwilzanych z organizacjl 
Festiwalu i pozostajl do wyłlcznej wiadomosci organizatorow. 
-. W sprawach nieujetych w regulaminie decyduje Organizator Festiwalu. 
 . Dyrętorem Festiwalu jest :iotr Zųows̨i, tel. 663 531 77 , happyend@dsw.edu.pl

mailto:happyend@dsw.edu.pl

