Regulamin projekcji filmu „Luter”
§1
1.

2.
3.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP (zwany dalej jako: „Kościół”) udostępnia kopię filmu
„Luter” reż. Eric Till 2003 r. (dalej jako: „Film”) podmiotom pragnącym zorganizować publiczną
projekcję Filmu (dalej jako: „Organizator”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Kościół udostępnia Film bezpłatnie, wyłącznie w celu organizacji publicznych projekcji.
Organizator pokrywa we własnym zakresie wszelkie koszty związane z projekcją Filmu.
Organizatorem projekcji Filmu mogą być jedynie podmioty niezajmujące się działalnością
gospodarczą w zakresie publicznych pokazów filmowych. W szczególności organizatorem
projekcji Filmu mogą być kościoły, związki wyznaniowe, szkoły publiczne oraz prywatne, muzea,
szpitale, organizacje religijne lub humanitarne oraz inne podobne organizacje i ich związki.
Organizatorem nie mogą być placówki militarne, dyplomatyczne, komercyjne linie lotnicze i
operatorzy transportu morskiego, hotele.

§2
1. W celu udostępnienia Filmu Organizator przesyła listownie, faxem lub poprzez pocztę
elektroniczną na dane kontaktowe Kościoła wskazane poniżej zgłoszenie, według załączonego
wzoru (dalej jako: „Zgłoszenie”), zawierające następujące informacje:
a. Dane Organizatora;
b. Dane teleadresowe koordynatora projekcji ze strony Organizatora;
c. Liczbę projekcji;
d. Miejsce oraz termin projekcji;
e. Zakładaną ilość uczestników;
f. Zakładany plan działań promocyjnych wraz z zapotrzebowaniem na materiały
reklamowe;
g. Zapotrzebowanie na materiały promocyjne.
2.
Dane kontaktowe Kościoła są następujące:
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
ul. Miodowa 21
00-246 Warszawa
e-mail: rzecznik@luteranie.pl
§3
1.

2.

Kościół udostępnia Film na nośniku DVD w ilości niezbędnej do przeprowadzenia projekcji
zgodnie ze Zgłoszeniem. Kościół zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia Filmu z dowolnej
przyczyny. Kościół może uzależnić udostępnienie Filmu od spełnienia przez Organizatora
dodatkowych warunków.
W oparciu o Zgłoszenie Kościół może udostępnić lub przekazać Organizatorowi inne materiały na
potrzeby projekcji, w tym materiały reklamowe. Organizator nie jest uprawniony do tworzenia
i dystrybucji we własnym zakresie materiałów reklamowych, w szczególności plakatów, banerów,
zaproszeń oraz ulotek.

§4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Bezwzględnie zakazane jest pobieranie przez Organizatora lub inny podmiot opłat za udział
w projekcji.
Projekcja Filmu może być zorganizowana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizator jest zobowiązany do podania pełnych informacji źródłowych oraz informacji
dotyczących praw autorskich, które zawarte są na płycie DVD wraz z Filmem.
Film może być wyświetlony wyłącznie w polskiej wersji językowej (dubbing lub napisy).
Organizator nie będzie bez zgody Kościoła udostępniać Filmu innym podmiotom oraz nie będzie
prezentować Filmu ani tez nie pozwoli ich prezentować poza projekcjami wskazanymi
w Zgłoszeniu. Organizator jest również zobowiązany do zabezpieczenia Filmu przed
nieuprawnionym kopiowaniem lub dalszym jego udostępnianiem.
Organizator nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek cięć, przemontowań lub innych
zmian w Filmie. Organizator jest zobowiązany do projekcji Filmu w całości bez przerw, począwszy
od napisów czołowych do napisów końcowych.
§5

1.

2.

3.

Po przeprowadzonej projekcji (lub projekcjach) Organizator niezwłocznie, nie później niż w ciągu
7 dni, zwróci Kościołowi udostępnione nośniki DVD zawierające Film oraz niewykorzystane
materiały otrzymane od Kościoła. Zwrot winien zostać dokonany na adres wskazany w §2 ust.2,
na koszt Organizatora.
Organizator zobowiązuje się do przesłania na adres mailowy Rzecznika Kościoła
(rzecznik@luteranie.pl) informacji o liczbie uczestników na każdej projekcji w terminie 7 dni od
jej przeprowadzenia.
W przypadku nieterminowej realizacji obowiązków wskazanych w ust. 1 oraz 2 niniejszego
paragrafu, Kościół jest uprawniony do obciążenia Organizatora karą umowną w wysokości 20 zł
za każdy dzień zwłoki. Jeśli kara umowna nie pokryje szkody poniesionej przez Kościół na skutek
nieterminowej realizacji obowiązków, Kościół jest również uprawniony do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§6

1.

2.

3.

4.

Organizator zobowiązany jest do zaspokojenia ewentualnych uzasadnionych roszczeń i pokrycia
wszelkich szkód powstałych w związku z eksploatacją Filmu, w tym roszczeń i szkód powstałych
w następstwie naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub innych praw przysługujących
osobom trzecim.
Ewentualne spory wynikające z zapisów niniejszego regulaminu będą rozwiązywane przez strony
polubownie. W razie nie osiągnięcia porozumienia, strony poddają spory rozstrzygnięciu
właściwym rzeczowo sądom powszechnym właściwym miejscowo dla Kościoła.
Regulamin może ulec zmianie, o czym Kościół poinformuje poprzez zamieszczenie stosownej
informacji na stronach wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu lub drogą elektroniczną za
pośrednictwem wiadomości elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej wskazany
w Zgłoszeniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia poinformowania
o dokonaniu zmian.
Regulamin jest dostępny na stronie www.luter2017.pl oraz portalu bik.luteranie.pl

(Miejscowość):
(Data):

Zgłoszenie Organizatora projekcji filmu Luter.
Dane Organizatora:
Nazwa:
Adres:
Dane teleadresowe koordynatora projekcji:
Imię i Nazwisko
Telefon
Adres email
Adres
korespondencyjny
Informacje o projekcji:
Miejsce
Liczba
planowanych
projekcji
Termin oraz godzina
(dla każdej z projekcji)
Zakładana
liczba
uczestników
Opis
planowanych
działań promocyjnych

Zapotrzebowanie
na
materiały promocyjne

Uwagi

Oświadczam, iż jako Organizator zapoznałem/a się z Regulaminem projekcji filmu Luter oraz
akceptuję jego treść, w szczególności zobowiązuję się przeprowadzić projekcje zgodnie z
Regulaminem przy spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z tego tytułu.

______________________
(czytelny podpis)

