Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych
na najciekawszy film promujący drewno

I. INFORMACJE OGÓLNE
§1
Celem ogólnopolskiego konkursu „Film w dechę!” jest promocja
drewna jako surowca
ekologicznego, w pełni odnawialnego, o szerokim zastosowaniu w życiu codziennym.
§2
Organizatorami konkursu są: Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Forest
Consulting Center Sp. z o.o. oraz portal internetowy Drewno.pl
§3
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
§4
Udział w konkursie na wszystkich jego etapach jest bezpłatny.

II. PRZEDMIOT KONKURSU
§5
Przedmiotem konkursu są krótkie filmy promocyjne o tematyce dotyczącej drewna jako surowca
odnawialnego oraz jego szerokiego spektrum zastosowań. Preferowane są filmy, które tematykę
konkursową przedstawią w sposób zabawny.
§6
Pliki filmowe muszą być zrealizowane w technice cyfrowej i zapisane o dowolnej rozdzielczości
w jednym z formatów: .avi, .mov, .mp4, .wmv, .dv, .dvd, .mpe/.mpg/.mpeg, .rmvb, .
3gp, .flv, .ogg Całkowita długość filmu nie może przekraczać 3 minut. Każdy film powinien
zawierać w formie czytelnych napisów przynajmniej: tytuł, nazwiska autorów oraz nazwę szkoły.

III. PRAWA AUTORSKIE
§7
Zgłoszony film musi być oryginalny i osobiście wykonany przez autorów. Natomiast jeśli
wykorzystywane są elementy innych autorów (muzyczne, graficzne itp.) to powinny one należeć do
domeny publicznej i być objęte odpowiednią licencją np. Creative Commons. W innym przypadku
należy dołączyć pisemną zgodę autorów dzieł na wykorzystanie ich materiałów w filmie nadesłanym
na konkurs.
§8
Zgłoszenie filmów do konkursu oraz ich późniejsza publikacja nie może naruszać praw autorskich
osób trzecich. Treści nie mogą być obraźliwe, nie mogą też naruszać prawa czy dobrych obyczajów.
Osoby występujące w filmie muszą wziąć w nim udział dobrowolnie i wyrazić zgodę na publikacje
filmu w ramach konkursu oraz jego późniejsze rozpowszechnianie.
§9
W wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami
w związku z publikacją filmów przez organizatorów konkursu, wszelką odpowiedzialność ponoszą
autorzy filmu zgłaszający materiał do konkursu.
§ 10
Wraz z nadesłaniem filmu uczestnik wyraża zgodę na udzielenie bezterminowej, nieodpłatnej
i niewyłącznej licencji organizatorom konkursu, na wymienione poniżej pola eksploatacyjne:
a. rozpowszechnianie poprzez publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie
i emitowanie na wszelkich nośnikach oraz poprzez wykorzystanie wszelkich technik multimedialnych;
b. rozpowszechnianie w Internecie, w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do filmu
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§ 11
Organizatorzy nie mają prawa do modyfikowania filmów, w tym do ich skracania, bez zgody autorów.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
§ 12
Prace konkursowe mogą być zgłaszane jedynie przez szkoły. Indywidualne zgłoszenia uczniów, bez
akceptacji dyrekcji szkoły nie będą przyjmowane.
§ 13
Każda praca konkursowa musi mieć określonych, z podaniem imienia i nazwiska, nie więcej niż
trzech autorów filmu (uczniów szkoły) oraz opiekuna.

§ 14
Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór jest załącznikiem
do niniejszego regulaminu. Wypełniony formularz musi być obowiązkowo podpisany przez
wszystkich autorów filmu oraz przez dyrektora szkoły. Jedna szkoła może zgłosić dowolną liczbę
filmów, ale do każdego zgłoszenia musi być dołączony niezależny formularz zgłoszeniowy.
§ 15
Filmy należy dostarczyć na nośniku cyfrowym (CD, DVD, SD, pendrive) wraz z oryginałem
formularza zgłoszeniowego tradycyjną pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście, w terminie do
30 kwietnia 2014 r. (decyduje data nadania) na adres:
Dziekanat Wydziału Leśnego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Collegium Maximum
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
dopisek „Film w dechę”

V. OCENA NADESŁANYCH PRAC
§ 16
Oceny nadesłanych filmów dokona Kapituła konkursu powołana przez organizatorów. Podstawowymi
kryteriami oceny dokonywanymi przez Kapitułę Konkursu są: wyjątkowość/zauważalność
i pomysłowość przedstawienia tematu, trafność w poruszaniu problemu i ujęcie wartości edukacyjnej.
Ponadto będą brali pod uwagę zastosowaną kreację i oryginalność promocji oraz określenie grupy
docelowej.
§ 17
Spośród nadesłanych filmów Kapituła wybierze jednego laureata – zwycięzcę konkursu. Ponadto
może także przyznać wyróżnienia. W swoich obradach oceniający są całkowicie autonomiczni,
a decyzja Kapituły jest ostateczna i nieodwołalna.
§ 18
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatorów, a zwycięzca dodatkowo
zostanie powiadomiony drogą telefoniczną i mailową.

VI. NAGRODY
§ 19
Nagrodą główną dla zwycięskiej szkoły jest nieodpłatne udostępnienie, wraz z trenerem,
profesjonalnego i najnowszego symulatora szkoleniowego dla operatorów harwestera, na okres
jednego tygodnia. Symulator ma zainstalowane oprogramowanie Timbermatic. Organizator pokrywa

koszty transportu oraz koszty wynajęcia trenera. Szkoła zapewnia jedynie pomieszczenie dla
symulatora oraz wyżywienie i nocleg dla trenera. Termin odbioru nagrody określony zostanie na
drodze uzgodnień szkoły z organizatorem.

§ 20
Nagrodą główną dla autorów filmu oraz ich opiekuna jest weekendowy pobyt w apartamencie
rektorskim Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie oraz
bilety na komunikację miejską. Termin pobytu określony zostanie na drodze uzgodnień szkoły
z organizatorem.
§ 21
Nagrodą w konkursie jest także darmowa promocja wyróżnionych filmów poprzez opublikowanie ich
wraz z opisami i nazwiskami autorów na stronach internetowych organizatorów. Ponadto Laureaci
zostaną uhonorowani statuetką oraz dyplomem i wzbogacą się o atrakcyjne nagrody rzeczowe,
w skład których wchodzą m.in. książki.

VII. INFORMACJE DODATKOWE
§ 22
Wysłanie pracy na konkurs wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym oznacza akceptację przez
uczestników niniejszego regulaminu.
§ 23
Udział w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez organizatorów podanych
w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do kontaktu
z uczestnikami i do przeprowadzenia konkursu.
§ 24
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Jolanta Węgiel (e-mail: jwegiel@forestcc.pl,
tel.: 695 744 932). Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach
internetowych organizatorów: www.wles.up.poznan.pl, www.forestcc.pl, www.drewno.pl

