Dolnośląski Festiwal Rowerowy – Strefa Podróży

Konkurs na najciekawszą prezentację z podróży rowerowej
Odbyłeś rowerowa podróż, którą chciałbyś się pochwalić? Zgłoś swoją prezentację do Strefy Podróży
Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego i wygraj cenne nagrody takie jak sakwy, zabezpieczenia czy
oświetlenie rowerowe!

W niedzielę, 22 kwietnia br. wrocławską Halę Stulecia, za sprawą Dolnośląskiego Festiwalu
Rowerowego, opanują cykliści. W trakcie Festiwalu nie zabraknie miejsca na „Strefę Podróży”
dedykowaną rowerowym wyprawom. Blok poświęcony zaprezentowaniu tych najciekawszych
przewidziano na niedzielę, 22 kwietnia między godz. (11:00 a 15:30). Nad całością części Festiwalu
poświęconej podróżom będzie czuwał Marcin Korzonek, wrocławski podróżnik rowerowy, autor
m.in. wyprawy Polska Prosto Rowerem 2016, w trakcie której przejechał kraj wzdłuż południka
18°10’. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu na najciekawszą prezentację z
podróży rowerowej, który odbędzie się w trakcie imprezy.

Regulamin i warunki zgłoszenia:
I.

Cele konkursu:

1. popularyzacja idei aktywnego trybu życia poprzez rowerowe wyprawy
2.

edukacja w zakresie turystyki rowerowej

3. inspirowanie do poznawania kultur i odkrywania potencjału turystycznego
4. wyłonienie najlepszych prezentacji z podróży rowerowych

II. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs jest organizowany w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego, który odbędzie
się w dniach 20-22.04.2018 w kompleksie wrocławskiej Hali Stulecia, przy ul. Wystawowej 1
we Wrocławiu.
2. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy
znajdują się na stronie internetowej www.festiwalrowerowy.eu
3. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie jedną prezentację.
4. Akceptowane są też prace zbiorowe.

III. Warunki zgłaszania prezentacji:
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które zgłoszą swoją prezentację do konkursu w
terminie do 06.04.2018 do godz. 23:59

2. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na formularzu w formie mailowej na adres
dfr.podroze@gmail.com
3. Do zgłoszenia należy dołączyć 10 zdjęć w rozmiarze minimum 1000 pixeli po dłuższym boku.
4. Zgłaszana do konkursu podróż oraz wyprawa musi zostać zakończona przed dokonaniem
zgłoszenia.
5. Tematem prezentacji powinna podróż odbyta na rowerze w Polsce lub za granicą.

IV. Etapy konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
-Etap 1: kwalifikacje
- Etap 2: finał w trakcie Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego, 22 kwietnia 2018r.
2. W ramach kwalifikacji uczestnicy przesyłają swoje zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres
dfr.podroze@gmail.com
3. Komisja konkursowa wybiera 4 prezentacje, które przechodzą do finału konkursu.
4. O zakwalifikowaniu do finału uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową i
telefonicznie w terminie do dnia 13.04.2018 Informacja o zakwalifikowanych do finału
prezentacjach pojawi się także na stronie www.festiwalrowerowy.eu oraz w mediach
społecznościowych

Festiwalu:

www.facebook.com/DolnoslaskiFestiwalRowerowy

www.instagram.com/df.rowerowy

V. Przebieg konkursu

1. W trakcie finału uczestnik ma za zadanie zaprezentować osobiście swój przekaz w
nieprzekraczalnym czasie 30 minut.
2. Pokaz odbywa się na komputerze organizatora (system operacyjny: Windows) w technice
cyfrowej, offline.
3. Czas trwania materiałów filmowych użytych w prezentacji nie może przekroczyć 50% czasu
prezentacji
4. Z 4 zaprezentowanych pokazów Jury wybierze zwycięzcę oraz 2 wyróżnione pokazy.
5. Zwycięzca oraz wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe zapewnione przez Organizatora.
6. Każdy uczestnik zakwalifikowany do finału otrzyma zestaw rowerowych upominków
zapewnionych przez Organizatora.

VI. Kryteria oceny:
1. Jakość przemówienia, zdolności oratorskie, kontakt z publicznością.
2. Treści merytoryczne przekazywane podczas prezentacji, wzbudzenie zainteresowania u
odbiorców.
3. Jakość zdjęć, nagrań filmowych oraz innych materiałów multimedialnych.
4. Montaż pokazu, graficzna oprawa, oryginalność w przekazie, efekty specjalne.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenia, konkurs i prezentacje odbywają się w języku polskim.
2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych materiałów
prac konkursowych na potrzeby promocji audiowizualnej Dolnośląskiego Festiwalu
Rowerowego (grafiki, zwiastuny festiwalowe, materiały informacyjne, plakaty itp.)
3. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Dolnośląskiego
Festiwalu Rowerowego, w niedzielę 22 kwietnia 2018 r.
4. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z wzięciem przez uczestnika udziału w
konkursie (w tym kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia itp.)
6. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Ostateczna interpretacja Regulaminu pozostaje w gestii Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
8. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na najciekawszą prezentację z podróży rowerowej
organizowanego w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego 20-22.04.2018

1.Zgłaszający (organizator, kierownik)

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................

Numer telefonu: .......................................................................................................................................

Adres e-mail: .............................................................................................................................................

Adres korespondencyjny:..........................................................................................................................

2.Nazwa wyprawy: ...................................................................................................................................

3.Współtowarzysze ( kontakt)

4.Data: a) rozpoczęcia ............................... b) zakończenia .................................

5.Cel wyprawy, krótki opis wyprawy (maksimum 5000 znaków):

