Regulamin „Łódzkiej Alei Gwiazd”

§1
Kapituła

1. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi za pośrednictwem swego specjalistycznego oddziału
Narodowe Centrum Kultury Filmowej (zwanego dalej NCKF) realizuje projekt Alei Gwiazd.
2. NCKF powołuje Kapitułę Alei Gwiazd, w skład której wchodzą:
Przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi,
Przedstawiciel Wydziału Kultury Miasta Łodzi,
Przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi,
Przedstawiciel Muzeum Kinematografii w Łodzi,
Przedstawiciel Łódź Film Commission,
Przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi,
Przedstawiciel środowiska filmoznawców, wskazany przez NCKF,
Wskazany przez NCKF przedstawiciel środowiska inicjatorów idei Alei Gwiazd,
Wskazany przez NCKF przedstawiciel animatorów kultury filmowej w Łodzi.
3. Funkcję Przewodniczącego Kapituły pełni Przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi, zaś funkcję
Wiceprzewodniczącego Kapituły pełni Przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury
Filmowej.
4. W obradach Kapituły uczestniczy Sekretarz Kapituły, powołany przez Przedstawiciela NCKF.
5. Sekretarz Kapituły zapewnia obsługę administracyjną prac Kapituły i nie posiada prawa głosu.
6. Kapituła powoływana jest na okres 5 lat. W wypadku rezygnacji, stałej niezdolności do
uczestnictwa w pracach Kapituły lub śmierci członka Kapituły organ delegujący wskaże
kolejnego członka Kapituły.
7. Obrady Kapituły odbywają się w siedzibie NCKF lub w Urzędzie Miasta Łodzi nie rzadziej niż
dwa razy do roku.
8. Obrady Kapituły zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek połowy członków
Kapituły.
9. Informacja o terminie obrad Kapituły przesłana jest do członków Kapituły na nie mniej niż
dwa tygodnie przed obradami za pośrednictwem adresu e-mail.

§2
Obrady Kapituły
1. Zadaniem Kapituły jest przede wszystkim opiniowanie zgłoszeń Kandydatur przesłanych na
adres NCKF.
2. Opiniowanie zgłoszeń Kandydatur odbywa się poprzez:
a. Analizę poprawności formalnej zgłoszenia;
b. Analizę dorobku kandydata;
c. Analizę zdolności pokrycia kosztów umieszczenia gwiazdy przez podmiot zgłaszający;
d. Dyskusję w gronie Kapituły;
e. Głosowanie nad Kandydaturą.
3. Każdy członek Kapituły dysponuje jednym głosem. Kandydatura zostaje przyjęta, gdy po
przeprowadzeniu dyskusji i głosowaniu uzyska ona większość głosów przy obecności
przynajmniej połowy członków Kapituły.
4. Wskazany przez Przewodniczącego członek Kapituły przygotowuje krótkie uzasadnienie
decyzji, które stanowić będzie komunikat medialny.
5. Obsługę promocji działań Kapituły zapewnia odpowiednia komórka NCKF.

§3
Zgłaszanie kandydatur

1. Zgłaszanie Kandydatur dokonywane jest na formularzu dostępnym na stronie internetowej
NCKF, w zakładce Aleja Gwiazd.
2. W formularzu tym zawarte są następujące informacje:
a. Informacje o podmiocie zgłaszającym;
b. Informacje o Kandydaturze wraz z uzasadnieniem;
c. Oświadczenie, że Zgłaszający dysponuje środkami finansowymi na pokrycie kosztów
wykonania i montażu gwiazdy;
d. Informacje teleadresowe Kandydata celem poinformowania go o decyzji Kapituły i
uzyskania zgody na realizację projektu.
3. Kandydaturę może zgłosić zarówno osoba prawna, jak i fizyczna, a także jednostka
administracyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Dopuszczane jest grupowe zgłoszenie
Kandydatur przez większą liczbę podmiotów.
4. W sytuacji, gdy Kandydatura nie uzyska akceptacji Kapituły, zostaje przesłany na adres
Zgłaszającego list z odmową.

5. W sytuacji, gdy Kandydatura uzyska akceptację Kapituły, Zgłaszający niezwłocznie zostanie o
tym poinformowany i przekazuje środki finansowe na konto EC1 w kwocie oszacowanej przez
NCKF.
6. Po stwierdzeniu, że na konto EC1 wpłynęły wskazane środki finansowe, rozpoczyna się
procedura uzyskania zgody od Kandydata na wykonanie i montaż gwiazdy.
7. W wypadku, gdy NCKF nie uzyska opisanej w punkcie 6 zgody, środki finansowe opisane w
punkcie 5 zostają odesłane na konto Zgłaszającego.
8. W wypadku, gdy NCKF uzyska zgodę opisaną w punkcie 6, środki finansowe opisane w
punkcie 5 zostaną przeznaczone na realizację projektu. W przypadku złożenia Kandydatury
przez Miasto Łódź zostanie zawarte porozumienie regulujące zasady finansowania.
9. Kandydatury może zgłaszać także Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi i „EC1 Łódź – Miasto
Kultury” w Łodzi. W przypadku takiego zgłoszenia zasady finansowania projektu zostaną
przez strony odrębnie ustalone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§4
Koszt projektu
1. Kwota wymagana na wykonanie i realizację montażu każdej gwiazdy wynosi 15.000 brutto
(piętnaście tysięcy złotych 0/100).
2. Kwota ta może być zmieniona na wniosek Przewodniczącego Kapituły.
3. Kwota ta zostaje przeznaczona na kompleksową realizację montażu gwiazdy, na którą się
składają m.in. następujące elementy: wykonanie gwiazdy, montaż, uzyskanie wszelkich
pozwoleń, koszt obsługi technicznej, prawnej i finansowej projektu, koszty administracyjne
projektu, koszty promocji i uroczystego odsłonięcia gwiazdy, koszty przejazdu i
zakwaterowania (jeżeli konieczne jeden nocleg) Kandydata w dniu odsłonięcia gwiazdy, inne
koszty.
4. Wszelkie opisane w punkcie 3 koszty ponosi EC1, dysponując środkami finansowymi
wpłaconymi na jego konto przez Zgłaszającego.
5. Wszystkie elementy składowe projektu podlegają wszelkim obostrzeniom prawnym i
finansowym, w tym przepisom prawa zamówień publicznych, jakim podlega „EC1 Łódź –
Miasto Kultury” w Łodzi.

§5
Kandydatury

1. Osobami uhonorowanymi gwiazdą w Alei Gwiazd mogą być wyłącznie zasłużeni i wybitni
artyści polskiego kina.
2. O doniosłości każdej Kandydatury decyduje Kapituła.

3. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się do procedowania przez Kapitułę zgłoszenia
Kandydatur osób nieżyjących.
4. Kandydaturami mogą być osoby fizyczne - przedstawiciele każdego z zawodów filmowych
oraz środowisk filmoznawczych lub instytucje szczególnie zasłużone dla kinematografii.
5. Kandydaturami mogą być wyłącznie obywatele Rzeczpospolitej Polskiej lub osoby ściśle
związane i zasłużone dla rodzimej kinematografii, bądź w specjalnych sytuacjach osoby
zasłużone dla światowej kinematografii.

§6
Dokumentacja

1. Dokumentacją i archiwizacją wszelkich materiałów związanych z projektem Alei Gwiazd
zajmuje się NCKF.
2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Porozumienia zawartego między Prezydentem Miasta Łodzi a
„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi o dalszych losach projektu decydować będzie Prezydent
Miasta Łodzi.
3. W ciągu dwóch miesięcy od dnia zakończenia projektu w przedmiocie „Łódzkiej Alei Gwiazd”
„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi przekaże Prezydentowi Miasta Łodzi sprawozdanie z
wykonania projektu wraz przekazaniem archiwum dokumentów.

