Regulamin konkursu filmowo-fotograficznego
PRZYRODNICZE I KULTUROWE SKARBY WOJ. ŁÓDZKIEGO
§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o. o., siedzibą
w Łodzi przy ul. Kilińskiego 210.
§2
Cele konkursu
1. Pogłębienie wiedzy z dziedziny historii, kultury i przyrody Ziemi Łódzkiej.
2. Wskazanie walorów turystyczno-krajoznawczych i rekreacyjnych woj. łódzkiego.
3. Rozbudzenie umiłowania przyrody.
4. Uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego.
5. Kształcenie umiejętności zdobywania i selekcjonowania informacji o województwie
łódzkim.
6. Usprawnienie umiejętności organizacyjnych i rozwój kompetencji społecznych dzieci
i młodzieży.
§3
Udział w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do uczestników ekologicznych warsztatów filmowych
organizowanych przez Wytwórnie Filmów Oświatowych Sp. z o.o.
2. Przedmiotem konkursu są obiekty przyrodnicze i kulturowe województwa łódzkiego
takie jak rezerwaty, parki, siedliska o dużych wartościach estetycznych turystycznych,
rzeki, stawy, pomniki przyrody ożywionej i nie ożywionej, zwierzęta
i rośliny a także obiekty historyczne jak dworki, pałace, ruiny, przykłady budownictwa
ludowego, studnie, młyny, kapliczki i inne szczególnie cenne dla regionu.
§4
Warunki uczestnictwa
1. Każdy/Grupa może złożyć katalog fotografii/film wraz z opisem obiektu
na załączonej karcie obiektu.
2. W karcie obiektu należy podać dane autora: nazwę szkoły, telefon kontaktowy szkoły,
imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna prawnego autorów prac, imię
i nazwisko autorów zdjęć/filmu.
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik
i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska
oraz nagrodzonych prac na stronie internetowej Wytwórni Filmów Oświatowych Sp.
z o.o.
4. Uczestnik
konkursu
wyraża
zgodę
na
umieszczenie
swojej
pracy
na stronie internetowej Wytwórni Filmów Oświatowych Sp. z o.o.
5. Z udziału w konkursie wyłączone są dzieci pracowników Organizatorów konkursu.

§5
Termin i warunki dostarczania prac
1. Katalog fotografii/filmy na płytach DVD lub innym nośniku pamięci oraz wspólne
zdjęcie uczestników należy przesłać pocztą z dopiskiem:
„Konkurs filmowo-fotograficzny „PRZYRODNICZE I KULTUROWE SKARBY WOJ.
ŁÓDZKIEGO”
na adres siedziby: Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 210,
93-106 Łódź, w terminie do 27.04.2018r.
2. Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są w sekretariacie Wytwórni pod
nr tel. 42 689 23 45, mail: wfo@wfo.com.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac.
4. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data stempla pocztowego
lub data wpływu w przypadku dostarczenia osobistego.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
przesyłki.
6. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
§6
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu Komisja
Konkursowa.
2. Komisja Konkursowa wybierze laureata w każdej z poniższych kategorii:
a) najlepszy film przyrodniczy,
b) najlepsza animacja przyrody,
c) najlepszy katalog fotografii przyrodniczej.
3. Komisja dokona wyboru najciekawszych prac konkursowych i przyzna nagrody.
4. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
5. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność, wartość artystyczna zdjęć lub
filmu, przydatność do wzbogacenia multimedialnej mapy województwa łódzkiego
tworzonej na stronie internetowej Wytwórni Filmów Oświatowych sp. z o.o.
6. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.04.2018r.
8. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po
rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej organizatora.
9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie
i miejscu ich wręczenia telefonicznie oraz pocztą mailową.
§7
Postanowienia końcowe
Udział w konkursie oznacza zgodę
jego uczestników na warunki określone
w niniejszym regulaminie.

Łódź, dnia 19 lutego 2018r.

