
Drone Film Festival Legnica 2018

III  edycja Drone Film Festival  Legnica 2018  to wyjątkowe wydarzenie zrzeszające pasjonatów i
doświadczonych  operatorów  bezzałogowych  statków  powietrznych  oraz  miłośników  fotografii  i
filmów  lotniczych.  Drone  Film  Festival  jest  unikatowym  międzynarodowym  festiwalem,  który
zaprezentuje odbiorcom najlepsze obrazy powietrzne roku 2018 zarówno z kraju, jak i z zagranicy.
Zwycięzcy konkursu filmowo-fotograficznego zostaną nagrodzeni Kryształowymi Dronami i innymi
cennymi nagrodami. Nie zabraknie także specjalistycznych wykładów z dziedziny prawa lotniczego
oraz wybranych aspektów prawnych filmowania dronem. W programie także warsztaty skierowane
do dzieci i młodzieży dotyczące podstaw operowania BSP i nowoczesnych technologii. 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 2-3 listopada 2018 w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej w
Legnicy przy ul. Chojnowskiej 2. 

Na uroczystą Galę Finałową zapraszamy 3 listopada 2018. 

Szczegółowy program DFF Legnica 2018

Dzień 1. (2.11.2018 r.) Piątek

14:00 – 14:45 Warsztaty dronowe dla młodzieży i dorosłych: „Zawód – operator drona”

15:00 – 15:45 Warsztaty dronowe dla dzieci i młodzieży: „Zawód – operator drona”

16:00 – 16:45 Warsztaty dronowe dla dzieci i młodzieży: „Zawód – operator drona”

Warsztaty poprowadzą:

• Bogdan Bugajski – wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Jury konkursowe tegorocznej 
edycji

• Przemysław Sowiecki – wieloletni operator drona, organizator festiwalu

17:00 – 19:00 emisja najlepszych filmów dronowych roku 2016 i 2017
                          nominowani i laureaci poprzednich edycji festiwalu.



Dzień 2. (3.11. 2018 r.) Sobota

14:00 – 14:15 Uroczyste otwarcie festiwalu

14:15  - 14:50 Panel dyskusyjny/referat cz. 1 

• Kamil Wasilewski – prawnik ”Nagrywanie i filmowanie dronem – wybrane problemy 
prawne”

14:50 – 15:35 Emisja nominowanych filmów w roku 2018 Cz.1

15:35 – 15:50 Przerwa

15:50 – 16:35 Panel dyskusyjny/referat cz.2 

• Joanna Wieczorek – ekspert prawa lotniczego
• Jerzy Makula – kapitan LOT, mistrz szybownictwa

”Polskie prawo i polskie technologie dla dronów, czyli jak bezpiecznie latać w Uspace. 
https://lataj.pro

16:35 – 17:20 Emisja nominowanych filmów w roku 2018. Cz.2

17:20 – 17:30 Przerwa

17:30 – 18:15 Prezentacja nominowanych fotografii konkursowych

18:15 – 19:00 Przerwa i obrady Jury konkursowego

19:00 – 20:30 Uroczysta Gala Finałowa DFF Legnica 2018 
• koncert Drone Music Project
• prezentacja zwycięskich prac
• wręczenie Kryształowych Dronów i innych nagród konkursowych

ok. 20:30 Zakończenie programu

https://lataj.pro/

	Drone Film Festival Legnica 2018
	Szczegółowy program DFF Legnica 2018
	Dzień 1. (2.11.2018 r.) Piątek
	Dzień 2. (3.11. 2018 r.) Sobota

