
 XIII PRZEGLĄD AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH  

 ALBATROSY 2020 

 ZGŁOSZENIE FILMU 

1 

rodzaj filmu:  
fabuła/ dokument/ 
animacja/ inny    

2 tytuł filmu    

3 

reżyser (imię, 
nazwisko, wiek/ rok 
urodzenia)    

4 
scenariusz  (imię, 
nazwisko)    

5 
zdjęcia  (imię, 
nazwisko)    

6 
muzyka  (imię, 
nazwisko)    

7 
scenografia  (imię, 
nazwisko)    

8 
montaż  (imię, 
nazwisko)    

9 
kostiumy  (imię, 
nazwisko)    

10 
charakteryzacja  
(imię, nazwisko)    

11 
główna rola kobieca  
(imię, nazwisko)    

12 
główna rola męska  
(imię, nazwisko)    

13 

drugoplanowa rola  
kobieca  (imię, 
nazwisko)    

14 

drugoplanowa rola  
kobieca  (imię, 
nazwisko)    

15 czas trwania filmu    

16 nazwa i adres szkoły    

17 

nauczyciel opiekun: 
imię i nazwisko, 
adres mailowy i 
telefon kontaktowy    

18 

reżyser: imię i 
nazwisko, adres 
mailowy i telefon 
kontaktowy    

19 rok produkcji filmu    

20 krótki opis filmu    
 
 
 
 
 
  



▪Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Albatrosów 

▪Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i 
oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie  

▪Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawie do przeniesieniach danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie.  

▪Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez 
Organizatora, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i 
dokumentacji filmowej) na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez 
Organizatora przeglądu. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 
terytorialnie.  

▪Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska na oficjalnych profilach Organizatora w związku 
z ogłoszeniem wyników przeglądu.  

▪Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonego filmu.   

▪Oświadczam, że zgłoszony film nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i 
osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów.   

▪Oświadczam, że w przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich  ewentualnych roszczeń 
wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, 
zobowiązuję się, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia oraz roszczeń odszkodowawczych. 
wszelkich szkód  

    
podpis:   

    
Formularz zgłoszeniowy oraz link do filmu należy nadesłać do 31 sierpnia  2020 r. na adres:  
e-mail: m.drankiewicz@festiwalgdynia.pl  
z dopiskiem "Albatrosy 2020"  

    
 


