
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO 
„Człowiek i środowisko – walka czy pokojowe współistnienie” 

 
§ 1. Organizator. 
Organizatorem Konkursu Filmowego, dalej zwanego „Konkursem” są Wydział Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
 
§ 2. Cel Konkursu. 
Celem projektu „Człowiek i środowisko – walka czy pokojowe współistnienie” jest wywołanie 
refleksji u dzieci i młodzieży na temat współzależności człowieka i środowiska, w którym 
funkcjonuje. Atrakcyjna forma przybliżenia przykładów wpływu środowiska na życie 
człowieka lub przekształcania środowiska przez człowieka dla swoich potrzeb, zachęca do 
kreatywnego podejścia w konstruowaniu przekazu. Zaproponowana formuła konkursu 
filmowego tj. animacja lub forma filmowa o czasie trwania nie przekraczającym 15 min., 
promuje zastosowanie technik multimedialnych do tworzenia tych narracji. 
 
§ 3. Temat Konkursu. 
Tematem konkursu są przykłady wpływu środowiska na życie człowieka lub przekształcania 
środowiska przez człowieka dla swoich potrzeb. 
 
§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac. 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież, zgłaszająca swoje prace 
indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły, ośrodka kultury, świetlicy itp. (zwanych 
dalej "szkołą"). 

2. Pod pojęciem animacji filmowych rozumiemy filmy animowane, zrealizowane 
dowolną techniką animacji: animacja rysunkowa, lalkowa, plastelinowa, 3D i inne, 
przy zastosowaniu technik komputerowych lub tradycyjnych. Jako film rozumiemy też 
cykl ilustracji sekwencyjnych/zdjęć z „żywego planu” przedstawiających historię 
następującą po sobie, (opcjonalnie opatrzonych tekstem) połączonych w jedną 
prezentację. Przykładem tego typu realizacji są bajki prezentowane na rzutnikach 
slajdów. 

3. W przypadku użycia fotografii do wykonania animacji autor prezentacji musi mieć 
prawa autorskie do zdjęć. 

4. Forma zapisu plików: MOV, MP4, AVI, w standardowych kodekach (np. H264), 
umożliwiających odtwarzanie na każdym komputerze. 

5. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz datą urodzenia wraz 
z podaniem nazwy szkoły, numerem klasy, kontaktowym numerem telefonu i adresem 
e-mail opiekuna lub nauczyciela. 

6. Do konkursu mogą być zgłoszone prace wykonane indywidualnie jak i zespołowo. 
Zarówno uczestnicy indywidualni jak i zespoły mogą nadesłać tylko po jednej pracy. 
Uczestnik indywidualny może jednak być również współtwórcą pracy zespołowej. 

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną kartą 
zgłoszenia udziału w konkursie, stanowiącego Załącznik do Regulaminu, podpisane 
przez ustawowego przedstawiciela uczestnika Konkursu. Podpisanie i przekazanie 
zgłoszenia udziału Organizatorowi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
postanowienia niniejszego Regulaminu. Karta zgłoszeniowa znajduje się również na 
stronie Dnia Ziemi 2018: www.dzienziemi.umcs.pl 



8. Przekazanie prac następuje indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły/ośrodków 
kultury, do której uczęszcza uczestnik konkursu. 

9. Prace należy dostarczyć w zamkniętej kopercie wraz z własnoręcznie wypełnioną 
i podpisaną kartą zgłoszeniową. Można również pracę przesłać pocztą elektroniczną 
lub za pomocą serwisów typ wetransfer, google drive itp. wraz z zeskanowaną kartą 
zgłoszenia, której oryginał należy przesłać pocztą tradycyjną. 

10. Przekazanie prac Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich na adres: Wydział 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, al. Kraśnicka 2 CD, 20-718 Lublin lub e-mail: 
beata.chabudzinska@gmail.com z dopiskiem Dzień Ziemi 2018 – konkurs filmowy. 
Za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia pracy na podany adres, w formie 
elektronicznej na adres e-mail lub przesłanie linku do pobrania pracy z serwisu 
internetowego. 

11. Gotowe prace, w wersji cyfrowej powinny wpłynąć do dnia 6 kwietnia 2018 r. 
 
§ 5. Organizacja i przebieg Konkursu. 

1. Liczba prac nadesłanych z poszczególnych jednostek organizacyjnych nie jest 
ograniczona. 

2. Organizator wyłania laureatów Konkursu spośród uczestników nie później niż do 
13 kwietnia 2018 r. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac 
konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w Internecie, na 
stronie Dnia Ziemi oraz poprzez ich prezentację w Auli im. E. Romera podczas 
obchodów Dnia Ziemi w dniu 20 kwietnia 2018 roku. 

4. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny. 
5. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga 

zawsze Organizator. 
6. Informacji na temat konkursu udzielamy pod numerem telefonu: 81 537 68 38, 

a także drogą mailową: pziel@umcs.pl 
 
§ 6. Nagrody. 

1. Jury przyzna nagrody rzeczowe: odpowiednio za I, II, III miejsce. 
2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 
3. Jury będzie działać kolegialnie. W głosowaniu nad wyborem laureata nagrody 

każdemu z członków jury Konkursu przysługuje jeden głos. Z posiedzeń Jury będzie 
sporządzony protokół podpisany przez członków Jury, przechowywany przez Wydział 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. W sytuacji równości głosów, decydujący jest 
głos przewodniczącego Jury. 

4. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.dzienziemi.umcs.pl w terminie do 15 kwietnia 2018 r. 

5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Dnia Ziemi 2018 w dniu 
20 kwietnia 2018 r. Laureaci konkursu zostaną uprzednio powiadomieni telefonicznie 
lub mailowo przez Organizatora. 

6. W przypadku, gdy laureat nie odbierze nagrody osobiście zostanie ona wysłana 
pocztą. 


