
Regulamin konkursu flmowego i fotograficnego „Drone Film Festival Legnica 2018”

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 orac osól nominowanyih do walki
o „Krysctaaowe Drony” podicas fnaau Drone Film Festival Legnica 3 listopada 2018 r.

4. Promoija uicestników konkursu.

         

II. ORGANIZATOR KONKURSU, PARTNERZY I SPONSORZY

1. Organicatorem  III  edyiji  konkursu  jest  Urcąd  Miasta  Legniia  i  Samodcielne
Stowarcyscenie Ludci Kreatywnyih 10%Art.

2. Partnerami konkursu są m.in.: Ritex, Qulus Hotel Legniia, Dlapilota.PL, Fundaija Lot
Classii u. Makula & Partnercy, Via Nova i SowiWel.

3. Sponsorami nagród są: Urcąd Miasta Legniia, Ritex, Via Nova i Dlapilota.PL. 
4. Peana lista partnerów i sponsorów dostępna lędcie prced galą fnaaową na stronie

festwalu.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 

1. Uicestnikami  konkursu  mogą  lyć:  osoly  fcyicne,  organicaije  pocarcądowe  i
instytuije państwowe. 

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 (np. dwie flmowe, lądź jedną flmową plus jedną fotograficną) spośród
następująiyih:

 „City / Industrial” – kategoria flmooa 
- 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 flmooa
- krótki flm o daugośii od 1 min. do 5 min,
- tematem prcewodnim jest natura,
- flm crealicowany  min. w 00% c ujęć c powietrca.

 „Art’’ –  kategoria fotografccna
- od 1 do 3 fotografi,
- fotografe dronowe jako sctuka.

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

2. Do wylranej kategorii flmowej można cgaosić maksymalnie jedną praię. 
3. W prcypadku ihęii cgaoscenia dwóih flmów, należy pamiętać, że każdy c niih musi

lyć cgaoscony osolnej kategorii.
4. Do kategorii fotograficnej można cgaosić maksymalnie 3 praie. 
5. Oienie flmów podlegać lędą następująie kryteria: stopień trudnośii i oryginalnośii

ujęć, faluaa i spójność flmu w formie i treśii,  montaż olracu i dźwięku.
0. Oienie  fotografi  podlegać  lędą  następująie  kryteria:  kompocyija,  estetyka,

oryginalność, kolorystyka, tematyka praiy.
7. Fotografe o dowolnej pojemnośii lądź spakowany flm w formaiie .avi lul .mp4 o

pojemnośii  nie  mniejscej  niż  100MB należy  prcesaać  w  postaii  linku  na
https://pl.flemail.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. Jercego
Kukuccki 12/14 Wrocłao 50-570. Koscty prcesyaki ponoscą autorcy prai. Nadesaane
praie i dokumenty nie podlegają cwrotowi. W prcypadku prcesaania maila, w tytule
prosimy wpisać: „Zgłoscenie konkursooe Drone Film Festival”.

8. Organicator  może  nie  dopuśiić  do  konkursu flmów i  fotografi  w prcypadku:  caej
jakośii  nagrania,  treśii  niecgodnej  c  tematyką  konkursu  orac  treśii  naruscająiej
dolre olyicaje. 

9. Do  flmu   i  cdjęć  należy  doaąicyć  oypełnioną  kartę  cgłoscenia.  Wcór  karty  do
polrania na stronie www.droneflmfestval.eu. 

10. Dane  personalne  Uicestników  są  podstawowymi,  ogólnodostępnymi  danymi
nieclędnymi  do  prceprowadcenia  konkursu.  Są  to:  imię  i  nacwisko/nacwa  frmy,
numer telefonu, adres camiesckania/frmy/organicaiji. Podanie strony internetowej
icy  innyih  informaiji  cwiącanyih  c  promoiją  (w  tym  soiial  media,  itp.)  jest
dolrowolne.  Do  informaiji  pulliicnej  nie  lędą  podawane  numery  telefonu  ani
prcekacywane osolom trceiim. Numer telefonu podawany jest wyaąicnie do ielów
kontaktowyih międcy Organicatorem a Uicestnikiem.

11. Autor cgadca się na upowsceihnianie swojej  praiy  prcec Organicatorów prceglądu
flmów  dronowyih  Drone  Film  Festval  Legniia  orac  oświadica,  że  dysponuje
i wyraża cgodę na wykorcystanie wicerunku osól występująiyih w flmie. 

https://pl.filemail.com/
file:///E:/Drone%20Film%20Festival/2017/regulamin/www.dronefilmfestival.eu
mailto:dronefilmfest@gmail.com
https://wetransfer.com/


12. 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  oykorcystyoana  mucyka  jest  udostępniona  darmooo  do  użytku
komercyjnego należy umieścić informację o autorce i tytule utooru.

13. Organicator  nie wykorcysta śiieżki  dźwiękowej  cawartej  w praiy nadesaanej  prcec
uicestnika konkursu do waasnyih ielów.

14. Organicator castrcega solie prawo do dowolnego wykorcystania i pullikaiji flmów
w  ielaih  informaiyjno-promoiyjnyih  Drone Film  Festival  Legnica,  jednak  cawsce
c udostępnieniem informaiji o autorce.

15. Organicator oświadica, że nie ponosi odpowiedcialnośii ca jakiekolwiek ewentualne
uracy i sckody powstaae w wyniku realicaiji flmu. 

10. Zgaoscenia  lędą  prcyjmowane  do  30  wrceśnia  2018r.  W  prcypadku  prcesyaek
listownyih deiyduje data stempla poictowego, maksymalnie 29 wrceśnia 2018r. 

17. Nadesaanie praiy jest równocnaicne c akieptaiją niniejscego regulaminu. 

V. OCENA, NAGRODY i RELACJA Z GALI FINAŁOWEJ

1. Praie oieniane lędą prcec uury w skaadcie określonym prcec Organicatora orac prcec
pulliicność. 

2. Konkurs orac jego wyniki costaną ogaoscone dnia 3 listopada podicas Gali Finaaowej
DFF Legnica 2018, a następnego dnia na stronie www.droneflmfestval.eu, stronaih
i portalaih spoaeicnośiiowyih Organicatorów i Sponsorów.

3. W konkursie prcycnane costaną nagrody rceicowe i lony, odpowiednio ca I,  II  i  III
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.  3  listopada  2018r.  podicas  Gali
Finaaowej  Drone Film Festval  lądź osoliśiie  pod adresem wskacanym na stronie
organicatora do trceih miesięiy po ogaosceniu wyników konkursu, tj. 3 lutego 2019r. 

5. Podicas Gali Finaaowej wydarcenia wykonywane lędą cdjęiia i flmy, io może wiącać
się c wykorcystaniem wicerunku Uicestników imprecy.

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 Legnica 2018
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