Regulamin konkursu na poklatkową animację filmową
pod nazwą „ENERGIA Z LASU”

Organizatorem konkursu jest Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki.
Konkurs jest realizowany w ramach projektu
„Z ENERGIĄ ŁĄCZYMY POKOLENIA”
i współfinansowany przez Fundację PGE
1. Celem konkursu będzie wykonanie, za pomocą poklatkowej animacji filmowej,
krótkiego filmu przedstawiającego zjawiska zachodzące w przyrodzie, na terenie
Wigierskiego Parku Narodowego.
2. Do animacji mogą być wykorzystane rysunki, przedmioty lub wizerunki naturalnych
elementów przyrody i krajobrazu.
3. Zgłoszenie do konkursu wraz z filmem zapisanym na nośniku elektronicznym w
formacie MP4 i z wypełnionym kwestionariuszem wyślijcie na adres e-mail
katarzyna.lukowska@wigry.org.pl
lub dostarczcie osobiście na adres:
Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki
z dopiskiem konkurs na animację poklatkową „ENERGIA Z LASU”
4. Termin nadsyłania filmów 15.03.2022 - 27.05.2022 r.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.06.2022 r. i będzie ogłoszone na stronie
internetowej oraz na FB organizatora.
6. Wyróżnieni laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Dodatkowo, wyróżnione filmy
będą miały swój pokaz podczas Dnia Ochrony Środowiska w dniu 06.06.2022 roku
w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego. O dokładnym terminie pokazu filmów
poinformujemy zwycięzców drogą email lub telefonicznie, oraz zamieścimy
informacje o wydarzeniu na stronach organizatora konkursu.
7. Wszelkie informacje, i dodatkowe pytania pod adresem
katarzyna.lukowska@wigry.org.pl lub telefonicznie pod numerem 87 563 25 40

Przed wykonaniem pracy polecamy obejrzenie online „Warsztatu wykonywania
animacji poklatkowej” przygotowanego przez Magdę Kuś – link do spotkania
https://www.youtube.com/watch?v=GvyWGmAS_tk

Zasady uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży. Film poklatkowy tworzymy z użyciem
telefonów lub aparatów fotograficznych. W tym celu możemy polecić ściągnięcie
aplikacji na telefon (np. Stop Motion Studio, PicPac, FlipaClip itp.), co nie znaczy, że
bez tego się nie uda. Obrazy do filmu możecie namalować, narysować, zmontować
z różnych rzeczy, przedmiotów, możecie też skorzystać z obserwacji przyrody – jest
naprawdę wiele, wiele możliwości. Wymyśloną historyjkę fotografujemy wielo,
wielo, wielokrotnie, a następnie montujemy ze sobą zdjęcia, tak by powstał film.
2. Film powinien zawierać dane osobowe autora i tytuł oraz kategorię wiekową
3. Film może mieć podłożony dźwięk nagrany samodzielnie lub z muzyką
przeznaczoną do użytku niekomercyjnego.
4. W konkursie biorą udział animacje/filmy wykonane telefonem lub aparatem
fotograficznym, trwające od 30 sekund do 1 minuty.
5. Uczestniczka /uczestnik /grupa może zgłosić do konkursu tylko jeden film.
6. Kategorie konkursu;



Animacja dla uczestników 9-13 lat,
Animacja dla uczestników 14-16 lat.

Uwagi ogólne
WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH
Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane, w szczególności na
oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na
stronach www Organizatora.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i
wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i informacyjne Organizatora.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany
ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych
treści na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką - wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w ppkt. np.
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
wprowadzanie do Internetu.
Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych
prac, a także do publikacji ich fragmentów.
Kwestionariusz:
Imię i nazwisko:
Tytuł filmu:
Kategoria wiekowa:
Dane kontaktowe: adres korespondencyjny: elektroniczny lub listowy oraz
kontaktowy numer telefonu

