
REGULAMIN KONKURSU MŁODZIEŻOWEGO FILMU PRZYRODNICZEGO 

„LEŚNA SYMFONIA” 

 

 

I. Celem Konkursu jest: 

* rozbudzanie wyobraźni i kształcenie wrażliwości na piękno przyrody; 

*inspirowanie zainteresowań związanych z kinematografią; 

*propagowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz postaw proekologicznych; 

* zainteresowanie ucznia tworzeniem własnych dzieł z użyciem urządzeń multimedialnych; 

* Zadaniem uczestników jest wykonanie filmu przedstawiającego ujęcia, na których nie tylko widać, 

ale również słychać leśne zwierzęta oraz pozostałe odgłosy lasu (szum drzew podczas wiatru, 

szeleszczące liście, odgłosy deszczu, skrzypienie śniegu, itp. 

 

II. Uczestnicy konkursu 

Konkurs filmowy adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

III. Zgłaszanie prac 

1. Zadaniem konkursowym jest nakręcenie filmu krótkometrażowego – dokumentalnego lub fabularnego 

(długość od 5 do 8 minut). Film musi stanowić spójną całość, a w przygotowaniu filmu mogą pomagać 

nauczyciele. Prace mogą być autorstwa pojedynczej osoby lub grupowe. W przypadku prac tego 

samego autora dopuszczalna liczba zakwalifikowanych filmów do konkursu to jeden film. 

2.  Filmy mogą być zrealizowane dowolną kamerą cyfrową, pliki należy zgrać na nośnik DVD, do filmu 

należy dołączyć listę realizatorów filmowych z uwzględnieniem określonych funkcji, w tym osób od 

konsultacji naukowej i merytorycznej, opieki, itp. Do pracy musi być dołączona nazwa filmowanych 

miejsc. 

3. Prace opatrzone powinny zostać etykietą (wszystkie elementy obowiązkowe):  

 

pieczątka szkoły  

tytuł  filmu i jego długość .............................................. 

nazwa programu odtwarzającego 

film………………………………………….. 

imię i nazwisko......................................... 

wiek.......................................................... 

szkoła i jej adres................................. 

imię i nazwisko opiekuna............................. 

    

 

4. Jury będzie oceniało: realizacja tematu (dostrzeżenie funkcji i zależności w relacjach człowiek-

natura), walory estetyczne (zdjęcia, muzyka, wrażliwość twórcza) i kompozycyjne utworu 

audiowizualnego (w tym komentarz i prowadzenie narracji filmowej). Ocenie podlegać będzie także 

kreacja filmowej rzeczywistości/odwzorowania otaczającego nas świata przyrody. 

 



5. Prace należy przesyłać do dnia 15 maja 2017 r. na adres: 

94-304 Łódź, ul. Minerska 1/3  

z dopiskiem „Konkurs filmowy” 

lub dostarczyć osobiście w zaadresowanej kopercie (tak jak powyżej) do sekretariatu Szkoły. 

 

6. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

7.Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu nie zostaną zakwalifikowane do oceny końcowej. 

 

 IV. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. 

2. W skład jury wejdą przedstawiciele szkoły organizującej konkurs. 

3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wykorzystania nadesłanych filmów. 

3. Komisja powołana w w/w składzie rozstrzygnie konkurs do dnia  30 maja 2017 roku. 

4. Najlepszym pracom jury przyzna nagrody i wyróżnienia . 

V. Uwagi końcowe 

1. Podpisanie etykiety jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursowego, w przypadku osoby 

małoletniej podpis składa rodzic lub prawny opiekun. Podpis jest także wyrażeniem zgody na 

prezentację przez Organizatora prac konkursowych podczas imprez związanych z XVII 

Międzynarodowym Festiwalem Filmów Przyrodniczych im. W. Puchalskiego w Łodzi  

2. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 

3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw 

osób trzecich oraz, że osoba przekazująca prace konkursowe posiada zgody osób, których wizerunki 

utrwalono w filmie, na wykorzystanie tych wizerunków. 

4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 

133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

Organizator  konkursu 

 

 


