Regulamin Konkursu
„Hexacopter w akcji”
1. Organizatorem konkursu jest Międzywydziałowe Koło Naukowe „High Flyers” na
Politechnice Śląskiej w Gliwicach (dalej: organizator).
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej zmontowanego filmu oddającego klimat i
charakter filmu nagrywanego z lotu ptaka.
3. Przedmiotem konkursu jest realizacja 60-120 sekundowego filmu na podstawie
udostępnionych przez organizatora, surowych materiałów.
4. Link z materiałami do pobrania zostanie udostępniony drogą mailową uczestnikowi
konkursu po zgłoszeniu chęci uczestnictwa organizatorowi.
5. Tematyka filmu związana jest z udostępnionym materiałem filmowym i dotyczy
rejestracji kilku wybranych miejsc na terenie miasta Gliwic.
6. Film powinien zawierać elementy pozwalające na bezpośrednie powiązanie go z
działalnością organizatora.
7. Organizator oczekuje od uczestników zaprezentowania swoich umiejętności w
zakresie montażu filmów.
8. W filmie mogą być wykorzystane elementy fakultatywne, takie jak podkład
muzyczny, tekst lektorski lub napisy oraz inne propozycje autorskie.
9. Uczestnikami konkursu mogą być studenci lub pracownicy Politechniki Śląskiej w
Gliwicach. Organizator dopuszcza do konkursu prace nadesłane przez studentów
innych Uczelni Wyższych.
10. Organizator oraz członkowie jury nie mogą brać udziału w konkursie ani pomagać
uczestnikom – każdy uczestnik ma dostęp do tych samych materiałów.
11. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa filmy.
12. Filmy powinny być zapisane w formatach AVI lub MPEG.
13. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb konkursu oraz w przypadku wygranej, na umieszczenie
imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu na stronach internetowych
Organizatora.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na końcu lub początku każdego
filmu biorącego udział w głosowaniu planszy z logotypami sponsorów.
15. Konkurs trwa od 3 kwietnia 2014 r. do dnia 19 kwietnia 2014 r. włącznie.
16. Prace konkursowe wraz z danymi kontaktowymi(imię, nazwisko, adres email,
telefon) powinny być udostępnione drogą mailową z osobą upoważnioną ze strony
organizatora konkursu. Prace konkursowe powinny być udostępnione organizatorowi
pod linkiem umożliwiającym ich pobranie.
17. Osobami upoważnionymi ze strony organizatora do kontaktu z uczestnikami są:
Jakub Kała, tel. +48 730 110 700, jakub.kala@gmail.com oraz Łukasz Sobota, tel.
+48 668 112 261, lukasz.mariusz.sobota@gmail.com
18. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie umówionym ze zwycięzcą w siedzibie
organizatora.
19. Głosowanie przez jury odbędzie się w terminie 20-22 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie
wyników będzie miało miejsce najpóźniej dnia 23 kwietnia 2014 r.
20. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora:
www.uav.polsl.pl oraz na stronie portalu społecznościowego:

https://www.facebook.com/high.flyers.polsl . Laureaci zostaną dodatkowo
poinformowani drogą mailową.
21. W skład jury powołani zostaną członkowie MKN High Flyers.
22. Jury ma prawo nie przyznać nagrody jeżeli nie zostaną spełnione wymogi dotyczące
filmów zawarte w niniejszym regulaminie.
23. Praca podlega dyskwalifikacji jeżeli została przedłożona po terminie lub nie spełnia
wymogów regulaminu konkursu.
24. Nagrodą główną w konkursie jest stanowisko montażysty filmowego w MKN High
Flyers. Zwycięzca będzie miał możliwość montowania filmu z materiału zebranego
po zrealizowaniu projektu „IGRY z lotu ptaka” 2014.
25. Organizator zastrzega prawo do odwołania konkursu w przypadku gdy nie zostaną
nadesłane żadne prace lub nadesłane prace nie spełnią wymogów niniejszego
regulaminu.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu lub wynikłe z
przyczyn niezależnych zmiany w harmonogramie.
27. Organizator zastrzega prawo do możliwości zmiany regulaminu konkursu. O
wszelkich zmianach organizator będzie informować na swojej stronie internetowej.
28. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

