
ПРАВИЛА ТА УМОВИ: 

Міжнародний і незалежний фестивалі короткометражних фільмів «HKSF» (далі «Фестиваль») буде 

проведений в Києві 29-31 серпня 2021 року.   

1. Фестиваль проходить в такі етапи:  

1.1. Реєстрація осіб, що надають аудіовізуальних творів (далі – фільм) для участі в Фестивалі (далі 

–Заявник) на веб-сайті фестивалю hksf.online шляхом подачі заявки; 

1.2. Відібрання фільмів для розміщення на веб-сайті фестивалю hksf.online; 

1.3. Оголошення результатів відбору та розміщення відібраних фільмів на веб-сайті фестивалю 

hksf.online. 

1.4. Трансляція відібраних фільмів на веб-сайті фестивалю hksf.online протягом строку проведення 

фестивалю. 

1.5. Трансляція відібраних фільмів поза веб-сайтом фестивалю hksf.online (офлайн) у визначеному 

Організатором місці та час протягом строку проведення фестивалю, за наявності відповідної 

можливості у Організатора.  

1.6. Оголошення переможця премії глядацьких симпатій. 

2. Реєстрація (подача заявки) безкоштовна.   

Здійснюючи реєстрацію, Заявник надає згоду на зберігання та обробку своїх персональних даних, 

в обсязі та цілях, необхідних для організації Фестивалю та пов’язаних з цим цілях, відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних». 

3. Вимоги до фільмів, що надсилаються Заявниками: 

3.1. До участі приймаються лише фільми, зняті протягом або після 2019 року; 

3.2. Для всіх фільмів повинні бути надані англійські субтитри ( .srt форматі); 

3.3. Подані фільми повинні відповідати технічним стандартам (якісний звук, роздільна здатність 

відео вище 720p HD).   

3.4. Усі посилання на фільми та тизери повинні бути доступними для перегляду та завантаження 

до 31 серпня 2021 року. 

4. Організатор приймає або відхиляє заявки на власний розсуд. Організатор не зобов’язаний 

пояснювати причини відмови.  

5. Фільми, відібрані для показу у рамках фестивалю, завантажуються на веб-сайт Фестивалю та 

доступні для публічного перегляду та голосування протягом 3 днів (29-30 серпня 2021 року). Фільм, який 

отримує найбільшу кількість голосів, висвітлюватиметься та рекламуватиметься на платформі.   

6. Подаючи фільм, Заявник, що представляє фільм, надає Організатору право використовувати 

елементи, фрагменти, скріншоти, стоп-кадри фільму в будь-яких рекламних та промо-матеріалах, 

включаючи прес-релізи, веб-сайт фестивалю, соціальні мережі та інші платформи шляхом публічного 

сповіщення, публічної демонстрації. Використання наданих матеріалів здійснюватиметься протягом 

строку підготовки та  проведення фестивалю з врахуванням специфіки глобальної мережі Інтернет. 

Таке використання Організатором не порушуватиме прав інтелектуальної власності Заявника. 

7. Гарантії: 

7.1. Подаючи фільм Заявник, гарантує, що він уповноважений надавати фільм для показу, а таке 

надання не порушує прав та законних інтересів третіх осіб та розуміє та приймає ці Правила.    

7.2. Подаючи фільм Заявник декларує, що він є уповноваженим представником, тобто показ 

фільму або інше використання його на фестивалі не порушує права третіх осіб (наприклад, авторські 

права, права на торгівельну марку чи особисті права), а також, що права на будь-який матеріал, 

створений іншими (музика, відео, фотографії, текст тощо), та всі подібні матеріали, використані у 

фільмі.  

7.3.  Подаючи фільм Заявник гарантує, що права на поданий ним фільм вільні від претензій 

будь-яких третіх осіб. У разі виникнення конфлікту/спору, будь-яких претензій з боку третіх осіб щодо 

публікації фільму чи використання його Фестивалем, в тому числі що стосуються прав інтелектуальної 

власності (авторських та суміжних прав) Заявник зобов'язується самостійно і за свій рахунок, без 

залучення Організатора, розв’язати всі претензії / суперечки. Заявник зобов’язаний відшкодувати всі 

завдані Організатору збитки, спричинені неналежним виконанням наданих Заявником гарантій.    

 


