REGULAMIN UCZESTNICTWA W FESTIWALU PL MVA
1. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" z siedzibą w
Warszawie przy ul. Głębockiej 104/44 (dalej Organizator)
2. Festiwal PLMVA odbędzie się w dniach 16 i 17 listopada 2018 r. w wymienionych kinach:
Kino Szkoły Filmowej, ul. Targowa 61/63
Kino Bodo, ul. Rewolucji 1905 roku 78/80
Stare Kino Old Cinema, Piotrkowska 120 (w podwórku)
oraz w Klubie Format ( na terenie Fabryki Sztuki) ul.Tymienieckiego 3.
3. Program Festiwalu obejmuje pokazy wideoklipów, debaty, spotkania oraz galę wręczenia

nagród PLMVA wg poniżej przedstawionego harmonogramu.

16. listopada
godz. 19:00
Kino Szkoły Filmowej

Not a Simple Story - historia teledysków Kory i Maanamu

wstęp wolny
godz. 21:00
Kino Bodo

NOC POLSKICH WIDEOKLIPÓW

wstęp wolny

Music Video Awards.

Pokazy nominowanych wideoklipów we wszystkich kategoriach PL
Pokaz wideoklipów autorstwa Konrada Aksinowicza

17. listopada
godz. 14:00
Stare Kino Old Cinema

SZKOŁA TELEDYSKÓW

wstęp wolny

Teledysków

godz. 15:00 - 18:00
Stare Kino Old Cinema

NAJLEPSZE POLSKIE WIDEOKLIPY 2018

wstęp wolny

Music Video Awards

godz. 13:00 - 16:15
Kino Szkoły Filmowej

DEBATY - CZYM JEST TELEDYSK?

Pokazy wideoklipów zrealizowanych w ramach projektu Szkoła

Pokazy nominowanych wideoklipów we wszystkich kategoriach PL

wstęp wolny
godz. 16:30 – 17:00
Kino Szkoły Filmowej
wstęp wolny

CLIPPED Music Video Festival
Prezentacja wideoklipów z CLIPPED Music Video Festival 2018

godz. 17:00 - 19:00
Kino Szkoły Filmowej

POKAZY NOMINOWANYCH WIDEOKLIPÓW

wstęp wolny

Alternatywa, Rock i Ostre Brzmienia, Ważny Przekaz.

godz. 19:30
Klub Format ( na terenie
Fabryki Sztuki)

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD PLMVA

Pokazy nominowanych wideoklipów w kategoriach: Hip Hop,

KONCERT I AFTER PARTY
Sonar - koncert

zaproszenia, bilety

Marta Zalewska - występ akustyczny podczas gali
After Party z DJ Elektryczny Węgorz.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wydarzeń w przedstawionym
harmonogramie z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Organizatorów.
5. Udział w wydarzeniach Festiwalu jest bezpłatny, z wyłączeniem Gali wręczenia nagród
PLMVA, Koncertu i After Party, w których udział wymaga zaproszenia Organizatora bądź
zakupu biletu poprzez portal:
https://ekobilet.pl/kino-bodo/gala-wreczenia-nagrod-plmva--sonar--marta-zalewska-27569/3195
66-bilety-na-koncert?fbclid=IwAR1qH6h2gEeWVyToE6NbCIDj9B2QqUTNs-VzkUAPPYnZ3J-cC
-2qE_3a9T4
6. Twórcy, którego wideoklip został nominowany do nagrody PLMVA, przysługują cztery
zaproszenia na Galę wręczenia nagród PLMVA, Koncert i After Party. Rezerwacji zaproszeń
dokonuje twórca, bądź osoba, która zgłosiła wideoklip do udziału w Festiwalu drogą mailową do
dnia 14 listopada 2018 r. na adres info@plmva.pl.
7. Uczestnik Festiwalu wyrażaja zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego
podczas Festiwalu w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.
8. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie,
fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub
wypowiedziuczestnika w związku z Festiwalem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub

pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym
Festiwal lub działalność Organizatora. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec
Organizatora z tego tytułu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym za
odwołanie lub skrócenie Festiwalu z powodu zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się
zdarzeniebędące poza kontrolą organizatorów, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę
wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy
urządzeń dostarczających energię elektryczną, przerwy w dostawach energii elektrycznej z
przyczyn, za które organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
10. Uczestnictwo w wydarzeniach Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.

