
UMOWA nr 

Z UCZESTNIKIEM PROGRAMU SKOK W DOK. LABORATORIUM POMYSŁÓW DOKUMENTALNYCH 

(dalej zwana: „Umową”) 

 

Zawarta w Warszawie dnia ………09.2022 roku pomiędzy: 

(Imię i nazwisko), adres … , ul. …o numerze PESEL:….., legitymującym/cą się dowodem osobistym o 
numerze …….., zwanym/zwaną dalej „Uczestnikiem”, 

a 

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy (CKF) z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5 lok. 18, 
00-031 Warszawa, wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Stołeczne 
Warszawa pod numerem RIK/02/2018, posiadającym NIP 1132989037, REGON 381891140, 
reprezentowanym przez Joannę Rożen-Wojciechowską – Dyrektora, zwanym dalej „Organizatorem”, 

przy czym każda ze Stron będzie zwana dalej „Stroną”, gdy mowa o niej w znaczeniu indywidualnym 
lub „Stronami”, gdy mowa o nich w znaczeniu łącznym. 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie wzajemnych 
praw i obowiązków Stron, związanych z przystąpieniem Uczestnika do udziału w sesjach 
warsztatowych (dalej zwanymi: „Warsztatami”) w ramach programu „Skok w Dok. Laboratorium 
pomysłów dokumentalnych” (dalej zwanym: „Programem”), organizowanych przez Organizatora w 
okresie od września 2022 do maja 2023 roku. 
2. Udział w Warsztatach w ramach Programu jest bezpłatny. 
 

§ 2 

Warunki podstawowe i oświadczenia Stron 

1. Celem głównym Warsztatów jest rozwój pomysłów na film dokumentalny dla młodej widowni, 
prezentacja pomysłu przed branżą filmową oraz przed młodą widownią, rozwój umiejętności 
dokumentalnych.  

2. Organizator oświadcza, iż Uczestnik został zakwalifikowany do udziału w Warsztatach, a prawa i 
obowiązki Uczestnika wynikają z postanowień Umowy oraz Regulaminu, który stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej Umowy. 

3. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i spełnia warunki uczestnictwa w nim określone 
oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia.  

4. Uczestnik oświadcza, że wszelkie dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym są prawdziwe i aktualne.  

5. Warsztaty będą organizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Organizatora, 
przesłanym w terminie do dnia 15.09.2022 roku. Organizator   zastrzega się możliwość zmiany 
harmonogramu.  



6. W trakcie trwania Warsztatów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z 
udziałem Uczestników biorących udział w Warsztatach. Uczestnik dokonując zgłoszenia do udziału w 
Warsztatach wyraża nieodpłatnie, nieograniczoną w czasie oraz miejscowo zgodę na nagrywanie, 
fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich 
fragmentów Uczestników Warsztatów wyłącznie dla celów marketingowych Organizatora. Uczestnik 
wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku swojego dla celów promocyjnych w związku z 
organizacją i prowadzeniem Warsztatów na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do 
obrotu, użyczanie lub najem, rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, łączenie z tekstem, 
zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach, na stronach internetowych oraz portalach 
społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora Warsztatów lub z jego 
udziałem. 

7. Podstawową obowiązującą formą komunikowania się Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy 
jest poczta elektroniczna. Uczestnik zobowiązany jest regularnie odczytywać pocztę elektroniczną, a 
także niezwłocznie informować Organizatora o każdorazowej zmianie swego adresu e-mail w trakcie 
trwania Umowy.  

§ 3 

Obowiązki i Prawa Organizatora 

1. Organizator zobowiązuje się do:  
a) Organizacji oraz przeprowadzenia Warsztatów w ramach Programu oraz zapewnienia 

kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach, odpowiadających rodzajowi 
prowadzonych Warsztatów (dalej zwanych: „Tutorami”), 

b) Przedstawienia harmonogramu spotkań przed rozpoczęciem Programu w terminie do dnia 
15.09.2022, 

c) Poinformowania Uczestników z 5-dniowym wyprzedzeniem o zmianie terminu 
Warsztatów lub ich odwołaniu, 

d) Zapewnienia pomieszczeń i sprzętu do realizacji Warsztatów lub platformy do komunikacji 
online w przypadku Warsztatów w trybie online. 

2. Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z programu w przypadku, gdy Uczestnik ma 
więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności. W takiej sytuacji Organizator ma prawo 
zaproponowania miejsca w programie innej osobie z listy rezerwowej, a Umowa ulega 
automatycznie rozwiązaniu 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsca realizacji Warsztatów.  
4. W celu realizacji Umowy oraz organizacji Warsztatów Organizator przetwarza dane osobowe 
Uczestników. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których 
one dotyczą, znajdują się w Regulaminie Warsztatów, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§ 4 

Prawa i Obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik ma obowiązek: 

- uczestniczyć w Warsztatach według harmonogramu podanego przez Organizatora; 



- punktualnego przybycia na Warsztaty bądź punktualnego zalogowania się na platformę online; 

- regularnej pracy nad rozwojem swojego pomysłu na film dokumentalny dla młodej widowni według 
harmonogramu wyznaczonego przez Organizatora i tutorów (zwłaszcza przygotowanie dokumentacji 
filmowej, przygotowanie materiałów literackich w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej - 
logline, synopsis, treatment, eksplikacja reżyserska, przygotowanie teasera/trailera projektu w dwóch 
wersjach językowych: polskiej i angielskiej); 

- udziału w Warsztatach przygotowujących do pitchingu podczas Forum Filmu Dokumentalnego dla 
Młodego Widza (maj 2023) oraz obowiązkowej prezentacji w języku angielskim swojego projektu 
podczas Forum Filmu Dokumentalnego dla Młodego Widza (maj 2023); 

- udziału w Warsztatach online z Uczestnikami w wieku 12-16 lat w podanych przez Organizatora 
terminach. 

2. Z chwilą wyprodukowania filmu na podstawie pomysłu rozwijanego w ramach Warsztatów, 
Uczestnik: 

a)  zobowiązany jest wraz z producentem do zamieszczenia w napisach początkowych i/lub 
końcowych filmu informacji o programie „Skok w Dok. Laboratorium pomysłów 
dokumentalnych” oraz o Organizatorze (szczegółowe brzmienie postanowienia  zostanie  
zaakceptowane przez Organizatora, po przesłaniu na adres mailowy: skokwdok@ckf.waw.pl),  

b) udzielenia wraz z producentem Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej 
czasowo ani terytorialnie (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z filmu, z tytułu 
oraz z materiałów towarzyszących związanych z filmem (w tym fotosów, trailera, werków,  
logline, synopsis, treatment, eksplikacja reżyserska, przygotowanie teasera/trailera projektu w 
dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej),  w celach promocyjnych kolejnych edycji 
programu i działań Organizatora oraz w celach edukacyjnych prowadzonych przez Organizatora 
w ramach prowadzonej działalności, na następujących polach eksploatacji: w zakresie 
utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu 
magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową 
niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu 
dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i 
sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do 
obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za 
pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem 
satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform 
cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne 
nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w 
sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w 
serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, 
multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą 
mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości 
lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów 
zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach 
zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; 
wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo 
do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania 
zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, 
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obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne 
języki, itp., a także korektę, 

c) oświadcza wraz z producentem, że film nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych 
osób trzecich, a także iż zostały uzyskane zezwolenia wymagane prawem zgody osób 
przedstawionych na filmie na rozpowszechnianie ich wizerunku w filmie, w zakresie powyższej 
licencji. 

3. Uczestnik ma prawo: 

- do 2 (dwóch) nieusprawiedliwionych nieobecności na Warsztatach  

- wypowiedzieć niniejszą umowę przed rozpoczęciem udziału w Warsztatach oraz w przypadku 
nieprzewidzianego zdarzenia losowego, które uniemożliwia udział w Warsztatach.  W przypadku 
wypowiedzenia Umowy, nie ma możliwości wznowienia udziału w Warsztatach. 

 

§ 5  

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.   

2. Strony oświadczają, że zapoznały się z postanowieniami niniejszej Umowy i nie wnoszą do niej 
zastrzeżeń.  

3. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na osoby 
trzecie.   

4. Dokumentem nadrzędnym nad Umową jest Regulamin. W sprawach nieuregulowanych Umową 
lub Regulaminem, zastosowanie będą miały w powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 5. W razie braku możliwości kontaktu Stron formą wskazaną w § 2 pkt 7 niniejszej Umowy, 
korespondencja będzie przesyłana na adresy Stron, podane w komparycji. W przypadku nieodebrania 
korespondencji wysłanej pod w/w adres, będzie ona uznawana za doręczoną z upływem ostatniego 
dnia, w którym mogła zostać odebrana.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Organizatora, jeden dla 
Uczestnika. 

7. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.   

Załączniki: 

1. Regulamin Warsztatów 
 

 

Uczestnik                                                                                                                                      Organizator  

 

 


