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REGULAMIN KONKURSU NA UDZIAŁ W KOPRODUKCJI  
POD NAZWĄ ŁÓDZKI FUNDUSZ FILMOWY 

 
 

§ 1 
1. Celem Konkursu na udział w koprodukcji pn. Łódzki Fundusz Filmowy zwanego dalej „Konkursem”, 

jest wspólna realizacja i współfinansowanie produkcji filmowych związanych z Łodzią  
i województwem łódzkim poprzez osoby twórców, temat lub miejsce realizacji danej produkcji 
filmowej.  

2. W ramach Konkursu mogą być składane wnioski na projekty, do których zdjęcia, postrodukcja lub 
animacja powstaną lub powstały w Łodzi i/lub w regionie łódzkim, częściowo lub w całości. 

3. Konkurs finansowany jest ze środków instytucji kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury”                                 
w Łodzi, zwanej dalej „Instytucją”. 

4. Środki rozdysponowywane są w wyniku Konkursu. 
5. Konkurs ma na celu wyłonienie producentów na wspólną realizację, współfinansowanie produkcji 

oraz wspólne eksploatowanie praw do zrealizowanych filmów, przeznaczonych do emisji jako 
materiał programowy w telewizji lub Internecie oraz na innych polach eksploatacji uzgodnionych 
przez producenta i koproducentów, w tym do wyświetlania  w kinach. 

6. Koordynacją Konkursu oraz prac Komisji Konkursowej zajmuje się Dział Łódź Film Commission 
działający w strukturze Instytucji. 

7. Wnioski do Konkursu mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie 
produkcji filmowej. 

 
§ 2 

1. Współrealizacja produkcji filmowych odbywać się będzie ze środków przewidzianych w Konkursie, 
których dysponentem jest Instytucja. 

2. Współfinansowanie produkcji filmowej przez Instytucję zgodnie z Regulaminem ma formę wkładu 
koprodukcyjnego finansowego, który zostanie przeznaczony na nabycie współudziału  
w autorskich prawach majątkowych i prawach zależnych, zwany dalej wkładem koprodukcyjnym. 
Przyznany w ramach Konkursu wkład finansowy wyrażony jest w kwocie brutto.  

3. W przypadku braku środków na Konkurs Instytucja zastrzega sobie prawo do odwołania 
Konkursu. 

 
§ 3 

1. Nagrodą w konkursie jest zaproszenie wybranych producentów do negocjacji umowy 
koprodukcyjnej, na podstawie której Instytucja i zaproszony producent stają się koproducentami 
filmu. 

2. W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu Instytucja zaprosi do negocjacji wybranych producentów,          
a następnie zawrze umowę koprodukcyjną z zachowaniem następujących warunków: 

a) wkład finansowy, o którym mowa w §2 ust. 2 Regulaminu, może stanowić maksymalnie 50% 
kosztów produkcji filmu, 

b) udział w produkcji odbywa się przy zachowaniu zasady, że minimum 10% wkładu własnego 
wnioskodawcy pochodzi z innych źródeł niż od podmiotów zaliczanych do sektora finansów 
publicznych. Ponadto Wnioskodawca jest  zobowiązany  wnieść  wkład  własny w  wysokości  
minimum  5%  planowanego  kosztu  przedsięwzięcia.  Wkład  ten  może  mieć  charakter 
finansowy  lub  finansowo - rzeczowy.  W  przypadku  wkładu  finansowo - rzeczowego, udział  
wkładu o charakterze rzeczowym nie może być wyższy niż 95% wartości całego wkładu 
własnego producenta. W przypadku koprodukcji mniejszościowych wymóg ten odnosi się do 
finansowania strony polskiej. 
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c) kwota środków wydatkowanych na terenie Łodzi i/lub województwa łódzkiego winna stanowić 
równowartość minimum 150% kwoty netto ustalonego w umowie wkładu koprodukcyjnego 
Instytucji, 

d) fotosy z filmu w ilości uzgodnionej w umowie koprodukcyjnej oraz egzemplarz materiału 
making of zostaną przekazane na rzecz Instytucji, w terminie określonym w umowie 
koprodukcyjnej, 

e) zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych do fotosów oraz materiału making of 
zostanie uzgodniony między stronami w umowie koprodukcyjnej, 

f) termin premiery krajowej i regionalnej zostaną określone w umowie koprodukcyjnej. 
3. Na zasadach określonych w umowie koprodukcyjnej Instytucja nabędzie autorskie prawa 

majątkowe i prawa zależne do filmu w wysokości proporcjonalnej do swojego udziału                             
w produkcji oraz będzie partycypować w przychodach z eksploatacji filmu w wysokości 
proporcjonalnej do swojego udziału.  

4. Ilość kopii i rodzaj nośników, które zostaną przekazane Instytucji oraz zakres pól eksploatacji filmu 
zostaną szczegółowo określone w umowie koprodukcyjnej, z zastrzeżeniem, że Instytucja będzie 
współdecydowała o wszystkich istotnych elementach dotyczących eksploatacji filmu, w tym               
o premierze filmu. 

5. Pozostałe warunki udziału Instytucji w produkcji i eksploatacji filmu zostaną określone  
w umowie koprodukcyjnej. 

 
§ 4 

1. Wnioski składane do Konkursu oceniane są w ramach procedury konkursowej w następujących 
etapach: 

a. powołanie przez Dyrektora Instytucji Komisji ds. Łódzkiego Funduszu Filmowego, dokonującej 
oceny wniosków złożonych przez producentów w ramach Konkursu, zwanej dalej Komisją, 

b. akceptacja przez Dyrektora Instytucji zaproponowanych przez Komisję kandydatów na 
ekspertów dokonujących merytorycznej oceny wniosków, 

c. ocena formalna zgłoszonych wniosków, której dokonuje Komisja,  

d. ocena merytoryczna zgłoszonych wniosków, której dokonują eksperci, 

e. prezentacja Komisji wyników oceny merytorycznej wniosków, dokonanej przez ekspertów, 

f. wskazanie przez Komisję wniosków rekomendowanych do podpisania umów 
koprodukcyjnych, 

g. decyzja Dyrektora Instytucji dotycząca wyboru wniosków zakwalifikowanych do podpisania 
umów koprodukcyjnych i negocjacje warunków umowy koprodukcyjnej z wybranymi 
wnioskodawcami. 

2. W ramach Konkursu Producent może złożyć maksymalnie dwa wnioski w danej kategorii (film 
fabularny, film dokumentalny i film animowany). 

3. Do Konkursu nie mogą być składane wnioski dotyczące filmów szkolnych lub studenckich 
realizowanych w ramach procesu dydaktycznego.  

4. Do Konkursu nie mogą być składane wnioski dotyczące filmów, które przed datą aplikowania miały 
publiczny pokaz lub których produkcja zakończona została na etapie kopii wzorcowej. W ocenie 
wniosku nie mogą brać udziału osoby, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w projekcie, którego 
dotyczy wniosek lub są z nim związane. Przed przeprowadzeniem oceny wniosków członkowie 
Komisji oraz eksperci podpisują stosowne oświadczenia. 

 
§ 5  

1. Wnioski, w języku polskim, sporządzone według aktualnego wzoru wraz z obowiązującymi 
załącznikami, składane są w 1 oryginale i 3 kopiach, w siedzibie Instytucji przy ul. Targowej 1/3,    
w Łodzi oraz w wersji elektronicznej, w formacie pdf, na adres konkurslff@ec1lodz.pl. Aktualny 
formularz wniosku wraz z regulaminem dostępny jest na stronie internetowej 
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www.lodzfilmcommission.pl oraz w siedzibie Instytucji. Formularz wniosku stanowi Załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu. 

2. Wniosek oraz dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do wniosku muszą być podpisane 
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji wnioskodawcy zgodnie z informacjami zawartymi 
w dokumentach rejestrowych wnioskodawcy lub przez osobę/y posiadającą/e pisemne 
upoważnienie/pełnomocnictwo do reprezentacji wnioskodawcy w zakresie składania wniosków. 
Podpisy należy składać z pieczątką imienną.  

3. Poprawki dokonane w treści wniosku muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami 
osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy. 

4. We wniosku wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach, 
gdzie jest to wyraźnie wskazane, także słownie (nie stosuje się wyrażenia „j.w.” i równoważnych).  

5. Wnioski winny być wypełnione drukiem (komputerowym) a strony ponumerowane. Dokumenty 
tworzące wniosek powinny być zszyte (spięte, oprawione, bindowane itp.) w sposób 
uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie). W przypadku filmów fabularnych 
scenariusze, a w przypadku filmów animowanych projekt plastyczny oraz scenorys (storyboard) 
mogą być spięte w oddzielnych od pozostałej dokumentacji zeszytach. 

6. Wnioski należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu oraz w wersji 
elektronicznej na adres konkurslff@ec1lodz.pl w formacie pdf.  Na stronie pierwszej wniosku 
będącego oryginałem należy umieścić napis: ORYGINAŁ. Wersja elektroniczna wniosku powinna 
zawierać podpisane skany: formularza aplikacyjnego, scenariusza oraz storyboard (w przypadku 
filmów animowanych), wskaźniki oczekiwanych przez producenta rezultatów, plan promocji, plan 
dystrybucji i rozpowszechniania filmu, kosztorys filmu. 

7. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: nazwa i adres 
wnioskodawcy, formułę: „KONKURS NA UDZIAŁ W KOPRODUKCJI POD NAZWĄ ŁÓDZKI FUNDUSZ 
FILMOWY” 

8. Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej należy składać najpóźniej do 22 grudnia 2016 r.  
do godziny 16:00. Za termin złożenia wniosku uważa się datę wpływu wersji papierowej  
do Instytucji „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź.  

9. Wnioskodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożony wniosek przed upływem terminu 
składania ofert. 

10. Zmiany wniosku dokonuje się poprzez ponowne złożenie wniosku, zgodnie z wymogami 
niniejszego regulaminu oraz formularza wniosku, przed upływem terminu składania wniosków 
określonym w ust. 8 powyżej. Dodatkowo zmieniony wniosek musi zostać złożony w kopercie 
oznaczonej terminem „ZMIANA” oraz przesłany w wersji elektronicznej na adres 
konkurslff@ec1lodz.pl w formacie pdf. 

11. Wycofania wniosku może dokonać jedynie wnioskodawca, składając w siedzibie Instytucji pismo 
z prośbą o wycofanie złożonego przez siebie wniosku, podpisane przez wnioskodawcę lub osobę/y 
upoważnioną/e do jego reprezentowania. 

12. Wymagania wobec składających wnioski: 
a. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
b. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu, 
c. posiadanie autorskich praw majątkowych do scenariusza, materiałów wyjściowych do 

Filmu (jeśli dotyczy), 
d. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację projektu. 

13. Ocena formalna wniosku polega na sprawdzeniu jego kompletności i prawidłowości oferty oraz 
jej zgodności z wymogami regulaminu i formularza wniosku. 

14. Wniosek jest uznany za prawidłowy, jeżeli spełnia następujące kryteria: 

a. projekt produkcji filmowej jest zgodny z celami i założeniami Konkursu; 
 
 

http://www.lodzfilmcommission.pl/
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b. wnioskodawca jest uprawniony do udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem; 

c. wniosek został sporządzony w języku polskim; 

d. wniosek jest zgodny z przedmiotem działalności wskazanym w dokumencie rejestrowym 
lub statucie wnioskodawcy. 

15. Bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych odrzucone zostają wnioski nie spełniające 
następujących wymogów: 

a. Brak powiązania produkcji z województwem łódzkim tematycznie poprzez miejsce 
realizacji, twórców lub temat. 

b. Brak załączonego scenariusza i/lub umowy potwierdzającej nabycie praw do scenariusza. 
c. Złożenie wniosku przez inny podmiot niż określony w §1 ust. 7 niniejszego regulaminu. 
d. Brak podpisów pod wnioskiem osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy 

zgodnie z  § 5 ust 2. 
16. Wniosek jest uznany za kompletny, jeżeli wszystkie jego pola zostały wypełnione prawidłowo oraz 

dołączone zostały do niego wszystkie wymagane załączniki (co dotyczy wersji papierowej i wersji 
elektronicznej wniosku). 

17. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wnioskodawca wzywany jest za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (e-mail) do ich usunięcia w ciągu 5 dni roboczych. Nieusunięcie uchybień      
w terminie powoduje odrzucenie wniosku. 

18. Wniosek spełniający wymogi formalne Komisja przekazuje ekspertom do oceny merytorycznej. 
19. Ocena merytoryczna następuje w przypadku filmów fabularnych w terminie do 45 dni,  

a w przypadku filmów dokumentalnych i animowanych w terminie do 25 dni od daty otrzymania 
wniosków przez ekspertów. 

20. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje w ciągu 90 dni od daty upływu terminu składania wniosków.  
 

§ 6 

1. Wniosek podlega ocenie ekspertów pod względem spełniania w szczególności następujących 
kryteriów: 

a. walory artystyczne filmu,  
b. powiązanie filmu z Łodzią i województwem łódzkim,  
c. potencjał festiwalowy i frekwencyjny, 
d. ekonomiczno-finansowe warunki realizacji. 

2. Każdy wniosek oceniany jest przez co najmniej 2 ekspertów. 

3. Ekspert ocenia wniosek pisemnie, wypełniając kartę oceny wniosku. Uwagi na temat wniosku,        
w tym w szczególności propozycje zmian i koniecznych poprawek, ekspert zgłasza w recenzji. 
Formularz karty oceny wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Ekspert może 
zastrzec anonimowość swoich ocen. 

4. Ekspert wypełnia kartę rekomendacji, w której umieszcza podsumowanie punktacji ocenianych 
wniosków oraz wskazuje wnioski rekomendowane do podpisania umów wraz z uzasadnieniem 
wyboru. Ekspert może rekomendować wniosek niezgodnie z rankingiem punktacji, jednocześnie 
uzasadniając to. Ekspert może również nie rekomendować żadnego z ocenianych wniosków. 
Formularz karty rekomendacji stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. Ekspert może 
zastrzec anonimowość kraty rekomendacji.  

5. Eksperci przekazują Komisji karty oceny wniosków, karty rekomendacji oraz recenzje                              
w przypadku filmów fabularnych nie później niż w ciągu 40 dni kalendarzowych, a w przypadku 
filmów dokumentalnych i animowanych nie później niż w ciągu 25 dni kalendarzowych  
od otrzymania wniosków do oceny merytorycznej. 

  
§ 7 

1. Członkowie Komisji działają od dnia wyboru do dnia podpisania właściwych umów 
koprodukcyjnych. 
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2. Komisja podejmuje decyzję w obecności ponad połowy jej składu, w tym jej przewodniczącego,     
w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos 
przewodniczącego. 

3. Z prac Komisji sporządza się protokół, który wraz z dokumentacją źródłową jest przechowywany 
w Instytucji.  

4. Obsługę prac Komisji zapewnia Instytucja. 
5. Komisja przed podjęciem decyzji może zorganizować spotkania z ekspertami, w ramach 

poszczególnych sekcji (fabularna, dokumentalna, animowana) w celu omówienia 
przedstawionych przez ekspertów dokumentów oraz propozycji dotyczących rekomendowanych 
do dofinansowania wniosków.  

6. Komisja może powołać do oceny wniosków dodatkowych ekspertów oraz przeprowadzić 
konsultacje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej lub polskimi regionalnymi funduszami 
filmowymi. 

7. Komisja może zorganizować spotkania z Wnioskodawcami w celu omówienia złożonych 
projektów. 

8. Możliwe jest niewybranie żadnego ze zgłoszonych wniosków, w przypadku braku rekomendacji 
ekspertów.  

9. Komisja ustala listę wnioskodawców zapraszanych do negocjacji oraz proponowaną wysokość 
wkładu koproducenckiego, biorąc pod uwagę oceny ekspertów oraz dostępne środki finansowe. 

10. Komisja ma prawo zarekomendować zwiększenie wkładu finansowego Instytucji dla projektu, 
który nie otrzymał pełnego wnioskowanego dofinansowania, w przypadku pozyskania 
dodatkowych środków przez Instytucję. 

11. Komisja ustala listę rezerwową Wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji                   
w przypadku, gdy którykolwiek z wnioskodawców, o których mowa w ust. 8, nie zawrze umowy  
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia listy podmiotów zaproszonych do negocjacji. 

12. Listę wnioskodawców zaproszonych do negocjacji oraz proponowane wysokości wkładu 
koproducenckiego akceptuje Dyrektor Instytucji. 

 
§ 8 

1. Wyniki konkursu umieszczane są na stronie internetowej www.lodzfilmcommission.pl w terminie 
do 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia. 

2. Komisja zawiadamia wnioskodawców zapraszanych do negocjacji warunków umowy 
koprodukcyjnej o rozstrzygnięciu konkursu listownie lub pocztą elektroniczną i jednocześnie 
powiadamia o wyznaczonym terminie ich rozpoczęcia. 

3. Szczegółowa ocena projektu udostępniana jest wnioskodawcy w siedzibie Instytucji na pisemny 
wniosek. 
 

§ 9 
1. Warunkiem zawarcia umowy koprodukcyjnej jest przedstawienie przez wnioskodawcę kopii/ 

oryginałów dokumentów potwierdzających posiadanie środków zabezpieczających ukończenie 
filmu. 

2. Umowa koprodukcyjna wraz z załącznikami musi być podpisana nie później niż 60 dni od dnia 
poinformowania wnioskodawcy o decyzji Komisji. 

3. Podpisanie umowy koprodukcyjnej jest ostatecznym warunkiem przyznania wkładu 
koprodukcyjnego przez Instytucję. 

4. Nieprzystąpienie przez wnioskodawcę do negocjacji umowy koprodukcyjnej w terminie 
wyznaczonym przez Instytucję w pisemnym lub elektronicznym wezwaniu powoduje, że taki 
wnioskodawca traci nagrodę i nie jest dopuszczony do negocjacji. 

5. Niepodpisanie przez wnioskodawcę umowy w wyznaczonym terminie powoduje, że umowa z takim 
producentem nie zostaje zawarta i traci on możliwość otrzymania wkładu koprodukcyjnego  
ze strony Instytucji w bieżącym roku kalendarzowym. 

http://www.lodzfilmcommission.pl/
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6. Istnieje możliwość późniejszego zawarcia umowy, nie później jednak niż 90 dni od daty ogłoszenia 
wyników Konkursu, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek złożony przez Producenta.  
Na wydłużenie terminu na podpisanie umowy wyraża zgodę Dyrektor Instytucji, na podstawie 
rekomendacji komisji. 

7. Wnioskodawca zobowiązuje się przeznaczyć środki finansowe własne i środki pozostałych 
koproducentów w wysokości co najmniej 150% kwoty wkładu koproducenckiego netto Instytucji 
określonego w umowie na prace zaplanowane do realizacji na terenie Miasta Łodzi i/lub 
województwa łódzkiego w ramach produkcji filmu. 

8. Środki finansowe przyznane na koprodukcję przekazywane są przelewem na konto podane                   
w umowie. Szczegółowe warunki przekazywania przez Instytucję przyznanych środków są opisane 
w umowie koprodukcyjnej. 

9. W terminie określonym w umowie koprodukcji wnioskodawca przedkłada Raport z wydatkowania 
wkładu koprodukcyjnego, w formie i zakresie uregulowanym w umowie koprodukcyjnej.  
Do Raportu dołącza się potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zawartych umów, zleceń 
oraz rachunków i faktur wraz z dowodami zapłaty, dokumentujących wydatkowanie kwoty 
otrzymanej ze środków Instytucji. Faktury i rachunki powinny w opisie zawierać następujące 
informacje: „Wydatek został sfinansowany ze środków Instytucji „EC1 Łódź – Miasto Kultury”,  
w ramach konkursu pn. Łódzki Fundusz Filmowy”.   

10. Nierozliczenie w terminie określonym w umowie koprodukcyjnej wydatkowania wkładu 
koproducenckiego netto poprzez nieprzedstawienie przez wnioskodawcę rozliczenia lub 
przedstawienie rozliczenia wadliwego pomimo wniosku Instytucji o usunięcie nieprawidłowości lub 
poprawę rozliczenia skutkuje obowiązkiem zwrotu w całości przekazanych środków finansowych     
w ramach wkładu koprodukcyjnego wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia zapłaty przez 
Instytucję wkładu koprodukcyjnego. 

11. W przypadku wkładu wypłacanego w ratach, brak akceptacji raportu częściowego powoduje 
wstrzymanie płatności kolejnej raty do czasu usunięcia nieprawidłowości. 

12. Szczegółowe warunki współpracy oraz zasady rozliczeń i raportowania ustalane są w umowie 
koprodukcyjnej zawartej pomiędzy Instytucją a wnioskodawcą. 
 

 § 10 
1. Instytucja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli ksiąg rachunkowych, faktur                        

i dokumentacji produkcyjnej filmu oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej eksploatacji filmu, na 
warunkach określonych w umowie koprodukcyjnej. Kontrola ta może się odbyć w okresie do 5 lat 
od daty całkowitego rozliczenia wniosku, rozumianej jako data zaakceptowania przez Instytucję 
Końcowego rozliczenia kosztów produkcji, o którym mowa w § 9 ust. 10 niniejszego Regulaminu. 

2. Z wkładu koprodukcyjnego Instytucji mogą być pokrywane wyłącznie koszty kwalifikowalne, czyli 
takie, które są: 
a. Celowe i ekonomicznie uzasadnione, niezbędne do realizacji Filmu i mające bezpośredni z nim 

związek, 
b. Faktycznie poniesione w okresie i w związku z produkcją Filmu, którego dotyczy wniosek 

złożony w ramach Konkursu na udział w koprodukcji pn. Łódzki Fundusz Filmowy,  
c. Rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania, 
d. Przewidziane w kosztorysie Filmu, 
e. Zgodne z zasadami opisanymi w obowiązującym regulaminie Konkursu na udział w koprodukcji 

pn. Łódzki Fundusz Filmowy, 
f. Wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, 
g. Związane z okresem preprodukcji, produkcji czy postprodukcji.  

3. Z wkładu koprodukcyjnego Instytucji nie mogą być pokrywane następujące koszty: 
a. Zakup środków trwałych i wyposażenia biurowego, koszty ogólne oraz koszty zarządu 

rozumiane jako wynagrodzenie producenta, 
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b. Wynagrodzenia przysługujące z tytułu wszelkich funkcji pełnionych przez wnioskodawcę, który 
prowadzi działalność jako osoba fizyczna (zarejestrowana w ewidencji działalności 
gospodarczej), 

c. Koszty prac wstępnych (development), 
d. Koszty wykonania kopii wzorcowych w ilości powyżej 1 sztuki, 
e. Wszelkie koszty prowizji i odsetek, ponoszonych w ramach zobowiązań finansowych i odsetek 

od debetu, 
f. Koszty amortyzacji, 
g. Koszty delegacji zagranicznych, 
h. Koszty promocji Filmu, reklamy,  
i. Koszty kar finansowych oraz wydatków związanych ze sporami sądowymi. 

4. Instytucja może odstąpić od umowy z wnioskodawcą na warunkach określonych w umowie 
koprodukcyjnej.  

 
§ 11 

Wnioskodawca zobowiązany jest zamieścić w czołówce, nocie copyrightowej oraz napisach 
początkowych i końcowych filmu, a także w materiałach promocyjnych dotyczących filmu informację 
o udziale Instytucji w produkcji oraz logotypy Instytucji i Miasta Łodzi, według zasad i wzoru 
zamieszczonego w umowie koprodukcyjnej. 
 

§ 12 

1. Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną o wyjaśnienie 
postanowień Regulaminu na adres i numer faksu podany w ogłoszeniu o Konkursie. 

2. Odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem zostaną udzielone niezwłocznie, pod 
warunkiem, że zapytania wpłyną pisemnie, za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną na 
adres i numer faksu podany w ogłoszeniu o Konkursie nie później niż 3 dni przed upływem terminu 
składania wniosków. Wyjaśnienia oraz informacje będą przekazywane pisemnie lub za pomocą 
faksu bądź pocztą elektroniczną. 

3. Informacje o Konkursie i odpowiedzi na pytania znajdować się będą również na stronie 
internetowej www.lodzfilmcommission.pl. 

4. W uzasadnionych przypadkach Instytucja może w każdym czasie przed upływem terminu 
składania wniosków zmodyfikować treść postanowień, w tym warunków Regulaminu. 

5. Instytucja może w każdym czasie zamknąć Konkurs bez dokonywania wyboru. 

6. Treść każdej dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Uczestnikom 
Konkursu, którzy z zachowaniem formy pisemnej zwrócili się z wnioskiem o wydanie Regulaminu, 
oraz opublikowana na stronie internetowej Instytucji. 

7. Dokonane przez Instytucję modyfikacje Regulaminu oraz udzielone wyjaśnienia są wiążące dla 
wszystkich uczestników Konkursu. 

8. Złożenie wniosku do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.  
 
 
 
 

 
Załączniki do Regulaminu: 
1. Wniosek o ocenę projektu 
2. Karta oceny projektu 
3. Karta rekomendacji 
4. Wzór umowy koprodukcyjnej 


