Regulamin konkursu flmowego i fotograficnego „Drone Film Festival 2017”

I. CELE KONKURSU
1. Najważniejscym ielem konkursu jest wyróżnienie najlepscyih i najiiekawscyih
flmów i fotografi spośród nadesaanyih prai wedaug oieny uury i pulliicnośii.
2. Ukacanie możliwośii jakie daje fotografa i flmowanie c powietrca.
3. Możliwość spotkania operatorów, miaośników fotografi c powietrca, speijalistów
w cakresie leccaaogowyih statków powietrcnyih (BSP) orac osól nominowanyih do
walki o „Krysctaaowe Drony” podicas fnaau Drone Film Festival 4 listopada 2017 r. w
Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przy ul.
Strzegomskiej 55.

II. ORGANIZATOR KONKURSU, PARTNERZY I SPONSORZY
1. Organicatorem konkursu jest Samodcielne Stowarcyscenie Ludci Kreatywnyih
10%Art.
2. Partnerami konkursu są m.in.: Dolnośląska Sckoaa Wyżsca, Miasto Wroiaaw, Nokia
Networks, sklep Drony.net, SowiWel, DroneStopColor, DronesPolska, Owl You Need
- Portal Twóricyih i Aktywnyih, Kudowskie Centrum Kultury i Sportu orac Telewicja
Kaodcka.
3. Sponsorami nagród są: sklep Drony.net, Dolnośląska Sckoaa Wyżsca we Wroiaawiu,
Nokia Networks.
4. Peana lista partnerów i sponsorów dostępna lędcie prced galą fnaaową na stronie
festwalu.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uicestnikiem konkursu może lyć każda osola fcyicna.
2. W konkursie nie mogą lrać udciaau praiowniiy Organicatorów, Partnerów
i Sponsorów orac iih najlliżsca rodcina (maażonkowie, dcieii, rodciie).
3. Udciaa w konkursie jest lecpaatny.
4. Możliwe jest uicestniitwo cespoaów dwuosolowyih: operator drona + operator
kamery.
IV. ZASADY KONKURSU
1. Aly wciąć udciaa w konkursie, należy wylrać maksymalnie dwie kategorie
konkursowe:
„City / Industrial” – kategoria flmowa
- krótki flm o daugośii od 1 min. do 5 min,


- tematem prcewodnim jest miasto i industrialicaija,
- flm crealicowany min. w 00% c ujęć c powietrca.
„Nature” – kategoria flmowa
- krótki flm o daugośii od 1 min. do 5 min,
- tematem prcewodnim jest natura,
- flm crealicowany min. w 00% c ujęć c powietrca.


„New perspectivesss – kategoria fotografczna
- od 1 do 3 fotografi,
- ukacanie w nowy sposól, tego io jest nam dolrce cnane.


„Moive” – kategoria flmowa
- krótki flm o daugośii od 1 min. do 5 min,
- tematem prcewodnim jest ruih,
- flm crealicowany min. w 00% c ujęć c powietrca.


2. Oienie podlegać lędą następująie kryteria: montaż olracu i dźwięku, stopień
trudnośii i oryginalnośii ujęć, faluaa orac spójność flmu w formie i treśii.
3. Należy prcesaać spakowany flm w formaiie .avi lul .mp4 lul fotografe o pojemnośii
nie mniejscej niż 1MB w postaii linku na https://www.myairlridge.iom lul
https://wetransfer.iom na adres mailowy droneflmfest@gmail.iom lul prcesyaką
poictową, opijonalnie osoliśiie na payiie DVD lul na innym nośniku pamięii na
adres: Biuro Drone Film Festival, ul. Jerzego Kukuczki 12/14 Wrocław 50-570. Koscty
prcesyaki ponoscą autorcy prai. Nadesaane praie i dokumenty nie podlegają
cwrotowi. W prcypadku prcesaania maila, w tytule prosimy wpisać: „Zgłoszenie
konkursowe Drone Film Festival”.
4. Organicator może nie dopuśiić do konkursu flmów i fotografi w prcypadku: caej
jakośii nagrania, treśii niecgodnej c tematyką konkursu orac treśii naruscająiej
dolre olyicaje.
5. Do flmu i cdjęć należy doaąicyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Wcór karty do
polrania na stronie www.droneflmfestval.eu.
0. ueden uicestnik może cgaosić się do dwóih kategorii konkursu.
7. Autor cgadca się na upowsceihnianie swojej praiy prcec Organicatorów prceglądu
flmów dronowyih Drone Fiilm Fiestval Wroiaaw orac oświadica, że dysponuje
i wyraża cgodę na wykorcystanie wicerunku osól występująiyih w flmie.
8. ueśli w flmie lul na fotografi lędą wykorcystywane dcieaa osól trceiiih (np.
mucyka), autor musi doaąicyć colowiącanie o posiadaniu praw autorskiih do
wykorcystania dcieaa lul doaąicyć waaśiiwą cgodę lul liieniję (lul ew. oświadicenie,
że autor oświadica, iż dysponuje peanią praw autorskiih do prcesaanego na konkurs
dcieaa). Jeżeli wykorzystywana muzyka jest udostępniona darmowo do użytku
komercyjnego należy umieścić informację o autorze i tytule utworu.
9. Organicator nie wykorcysta śiieżki dźwiękowej cawartej w praiy nadesaanej prcec
uicestnika konkursu do waasnyih ielów.

10. Organicator castrcega solie prawo do dowolnego wykorcystania i pullikaiji flmów
w ielaih informaiyjno-promoiyjnyih Drone Film Festival Wrocław, jednak cawsce
c udostępnieniem informaiji o autorce.
11. Organicator oświadica, że nie ponosi odpowiedcialnośii ca jakiekolwiek ewentualne
uracy i sckody powstaae w wyniku realicaiji flmu.
12. Zgaoscenia lędą prcyjmowane do 28 paźdciernika 2017r. W prcypadku prcesyaek
listownyih deiyduje data stempla poictowego, maksymalnie 27 paźdciernika 2017r.
13. Nadesaanie praiy jest równocnaicne c akieptaiją niniejscego regulaminu.

V.

OCENA I NAGRODY

1. Praie oieniane lędą prcec uury w skaadcie określonym prcec Organicatora orac prcec
pulliicność.
2. Konkurs orac jego wyniki costaną ogaoscone dnia 4 listopada podicas fnaaowej Gali
Drone Film Festival, a następnego dnia na stronie internetowej
www.droneflmfestval.eu, stronaih i portalaih spoaeicnośiiowyih Organicatorów
i Sponsorów.
3. W konkursie prcycnane costaną nagrody rceicowe i lony, odpowiednio ca pierwsce,
drugie i trceiie miejsie w każdej kategorii o aąicnej wartośii dciesięiiu tysięiy caotyih
lrutto.
4. Nagrody rceicowe i gaówne trofea c wyjątkiem maayih statuetek i dyplomów należy
odelrać osoliśiie / ca pośredniitwem reprecentanta (po uprcednim poinformowaniu
organicatora) w fnaaowym dniu konkursu, tj. 4 listopada 2017r. podicas Gali
Fiinaaowej Drone Fiilm Fiestval lądź osoliśiie / ca pośredniitwem reprecentanta w
liurce Stowarcyscenia Ludci Kreatywnyih 110% Art w Dolnośląskiej Sckole Wyżscej
prcy uliiy Strcegomskiej 47 do trceih miesięiy po ogaosceniu wyników konkursu, tj.
4 lutego 2018r. Kontakt: Bogdan Bugajski.

Organicator ma prawo do wprowadcania ewentualnyih cmian w regulaminie, o któryih
lędcie informowaa na stronie internetowej www.droneflmfestval.eu orac mediaih
spoaeicnośiiowyih wydarcenia.

W racie pytań i niejasnośii, jesteśmy do Wascej dyspocyiji i prosimy o kontakt mailowy:
droneflmfest@gmail.iom.

Organicatorcy Drone Film Festival Wrocław 2017

