
 

REGULAMIN 

MILANÓWEK KRĘCI – Milanowska Grupa Filmowa 

 

I. Postanowienia ogólne 

a. Inicjatorem i organizatorem projektu Milanówek KRĘCI zwanego dalej „Projektem” jest 

Młodzieżowa Rada Programowa, działająca przy Milanowskim Centrum Kultury mającym 

siedzibę przy. ul. Kościelnej 3, 05-822 Milanówek. 

b. Koordynatorem projektu jest Tobiasz Bułynko.  

c. Spotkania podstawowe odbywać się będą w miejscu działalności Młodzieżowej Rady 

Programowej, tj. w Kurniku – wylęgarni kultury, mieszczącym się przy ul. Piasta 14, 05-822 

Milanówek. 

d. Projekt realizowany będzie od 12 września 2017. 

e. Projekt Milanówek KRĘCI kierowany jest do kreatywnych mieszkańców w wieku 15-35 lat, 

chcących zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie.  

f. Głównym celem projektu jest zachęcenie lokalnej społeczności do wspólnego, artystycznego 

działania w sferze audiowizualnej i zdobycie wiedzy w tej tematyce, a także zrzeszenie 

pasjonatów różnych dziedzin i współtworzenie z nimi projektów filmowych. 

g. W ramach Projektu odbywać się będą warsztaty z wiedzy teoretycznej: m.in. poznanie sprzętu 

filmowego i dźwiękowego, poznanie technik operatorskich, podstawowych pojęć; warsztaty 

wiedzy praktycznej: tworzenie scenariusza, metody pozyskiwania materiałów, gromadzenie 

materiału audiowizualnego, montaż; oraz warsztaty wiedzy specjalistycznej. 

h. Podstawowe spotkanie odbywać się będą co tydzień we wtorki w godzinach 17:00-19:00, 

natomiast dodatkowe spotkania w celu zebrania materiału i pracy nad nim będą ustalane na 

bieżąco z uczestnikami Milanowskiej Grupy Filmowej w zależności od potrzeb. 

i. Efektem pracy Milanowskiej Grupy Filmowej będą przynajmniej trzy produkcje 

krótkometrażowe związane z lokalną społecznością. 

j. Uczestnictwo w Milanowskiej Grupie Filmowej jest bezpłatne. 

k. Wszystkie produkcje filmowe powstałe w ramach Projektu udostępniane będą w internecie 

(youtube, strony www, facebook). 

l. Powstałe produkcje będą brały udział w konkursach filmowych o charakterze lokalnym 

i ogólnopolskim. 

  



 

m. Zapisując się do Projektu, każdy z uczestników wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie 

wizerunku w powstałych w ramach Projektu produkcjach filmowych. 

n. Uczestnik zobowiązuje się do nieodpłatnego wykorzystania utworów na warunkach licencji 

Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 

Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL); co oznacza możliwość dowolnego wykorzystania tych utworów, 

w tym ich kopiowania, dystrybucji, wyświetlania i użytkowania, w celach niekomercyjnych, pod 

warunkiem podania autora wykorzystywanego utworu. 

II. Postanowienia szczegółowe 

1. Zapisy do Milanowskiej Grupy Filmowej: 

a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.mckmilanowek.pl 

lub w siedzibie Milanowskiego Centrum Kultury przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku. 

b. Złożenie wypełnionego formularza w Sekretariacie Milanowskiego Centrum Kultury przy ul. 

Kościelnej 3 w Milanówku. 

c. Od kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna 

prawnego na uczestnictwo w Projekcie. 

2. Obowiązki uczestnika Milanowskiej Grupy Filmowej 

a. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach Milanowskiej Grupy Filmowej i współtworzenie produkcji 

filmowych. 

b. Współpraca z innymi uczestnikami Projektu. 

c. Szanowanie sprzętu udostępnianego w ramach Projektu.  

d. Przestrzeganie porządku w Kurniku – wylęgarni kultury. 

Przestrzeganie Regulaminu dot. Zasad użytkowania sprzętu audiowizualnego Milanowskiej Grupy 

Filmowej, dostępnego na stronie www.mckmilanowek.pl oraz w Kurniku – wylęgarni kultury przy ul. 

Piasta 14 w Milanówku. 

3. Prawa uczestnika Milanowskiej Grupy Filmowej 

a. Każda osoba aktywnie działająca w Milanowskiej Grupie Filmowej ma prawo do wypożyczenia 

sprzętu filmowego na zasadach określonych w odrębnym regulaminie dot. zasad użytkowania sprzętu 

audiowizualnego Milanowskiej Grupy Filmowej.  

III. Postanowienia końcowe 

a. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

b. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2017 r.  

 

http://www.mckmilanowek.pl/
http://www.mckmilanowek.pl/

