REGULAMIN KONKURSU
„Najlepsza prezentacja podróżnicza”

I. Cele konkursu
1. Celem konkursu jest upowszechnienie idei postrzegania piękna zarówno swojego
najbliższego otoczenia jak i odległych stron Świata.
2. Inspirowanie do aktywnego poznawania kultur i przyrody.
3. Wyłonienie najlepszych prezentacji.

II. Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany w ramach Festiwalu Kultur i Podróży „To Tu To Tam”, który
odbędzie się w następujących lokalizacjach:
a) Białystok, 18 – 20 marca 2016 r., Opera i Filharmonia Podlaska, Klub Zmiana Klimatu,
Dom Kultury Śródmieście.
b) Piła, 4 – 9 kwietnia 2016 r., PWSZ Piła.
c) Zator, 22 – 24 kwietnia 2016 r., Centrum Kultury Zator.
Szczegółowe informacje dotyczące Festiwalu oraz Konkursu w Zatorze (w tym szczegółowy
regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się pod następującym adresem:
http://www.rokzator.pl/index.php/pl/aktualnosci/totutotam).
Niniejszy regulamin dotyczy wydarzeń w Białymstoku oraz Pile.

2. Konkurs ma charakter otwarty – amatorski, skierowany jest do osób zawodowo
niezwiązanych z tematyką konkursu.
3. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie jedną prezentację do każdej z lokalizacji, w
których odbywa się konkurs.
4. Akceptowane będą również prace zbiorowe.
III. Warunki zgłaszania prezentacji
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które zgłoszą swoją prezentację do konkursu.
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2. Prezentację należy przedstawić:
- w formie multimedialnej - format prezentacji: slajdy (pps), video (avi, wma)
- czas trwania - maksymalnie 25 minut.
3. Kryteria oceny:
- treści merytoryczne prezentacji: ogół i jakość zaprezentowanych informacji, argumentacja,
ciekawostki;
- zastosowanie różnych źródeł informacji;
- jakość edytorska: racjonalne użycie grafiki, redakcja tekstu i komentarza audio,
rozmieszczenie fotografii, rysunków, oryginalność, kolory itd.

4. Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane relacje z wypraw komercyjnych (organizowane
przez biura podróży, wyjazdy firmowe itp.)
IV. Etapy konkursu
1. Osoby, które przystąpią do konkursu, zobowiązane są do przesłania pocztą elektroniczną
wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa. Zgłoszenie należy przesłać do dnia:
a) 28 lutego 2016 roku – Białystok,
b) 13 marca 2016 roku – Piła,
Zgłoszenie powinno być wysłane na adres: festiwaltotutotam@gmail.com. Wiadomość
należy zatytułować następująco: „Konkurs na prezentację” oraz dopisać nazwy lokalizacji,
których dotyczy zgłoszenie (Białystok, Piła). W nazwie przesyłanego pliku zgłoszenia należy
zamieścić imię i nazwisko zgłaszającego. Za pomocą jednego formularza można zgłosić
prezentację do jednej lub dwóch lokalizacji konkursu. Wybór konkretnych lokalizacji
potwierdza się zaznaczeniem odpowiedniego pola w formularzu zgłoszenia.
Formularz zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.totutotam.org.
2. Osoby, które prześlą zgłoszenie uczestnictwa w określonym przez Organizatora terminie,
zobowiązane są także do przesłania prezentacji konkursowej. Prezentacje konkursowe
należy przesłać na adres festiwaltotutotam@gmail.com do dnia:
a) 6 marca 2016 roku – Białystok,
b) 18 marca 2016 roku – Piła,
Prezentacja może być przesłana:
a) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na nośniku CD / DVD lub pendrive, na adres:
Stowarzyszenie Czysty Świat, Klub Globtroterów ToTuToTam ul. Grochowa 1/7, 15-423
Białystok,
z dopiskiem: II Podlaski Festiwal Kultur i Podróży „TOTUTOTAM” – KONKURS
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Decyduje data wpłynięcia przesyłki. Płyty i inne nośniki nie będą zwracane. Wszystkie pliki
należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i imieniem autora.
b) elektronicznie, poprzez umieszczenie plików na serwerze bądź platformie wymiany plików
(np. Dropbox, Google Drive) oraz przesłanie linku do pobrania plików na adres na adres:
festiwaltotutotam@gmail.com. W wiadomości e-mail z linkiem należy umieścić tytuł podróży
oraz imię i nazwisko osoby, która poprowadzi prezentację.
3. Wymagania techniczne dla prezentacji cyfrowych - prezentacja musi działać jako
samodzielna aplikacja .exe w systemie Windows lub prezentacja Power Point. Sugerowany
format: 1024x768 pikseli. Zmiana zdjęć i wyłączenie prezentacji muszą być automatyczne.
Maksymalna wielkość jednego pliku (jednej prezentacji): 700 MB.
4. Wyłonienie przez Jury prezentacji, które wezmą udział w finale Festiwalu Kultur i Podróży
„To Tu To Tam” nastąpi do dnia:
a) 11 marca 2016 roku – Białystok,
b) 27 marca 2016 roku – Piła,
5. Lista osób zakwalifikowanych do publicznej prezentacji zostanie umieszczona na
Facebook’u oraz na stronie Festiwalu www.totutotam.org. Zakwalifikowane osoby zostaną
poinformowane o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród odbędzie się:
a) 19 marca w Białymstoku
b) 9 kwietnia w Pile
7. Decyzje Jury są ostateczne.
8. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z wzięciem przez uczestnika
udziału w konkursie (w tym kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia itp.)
9. W celu promocji konkursu organizatorzy są upoważnieni do bezpłatnego wykorzystania
wybranych materiałów zakwalifikowanych do publicznych prezentacji na imprezach
organizowanych przez „Klub Globtroterów To Tu To Tam”.
10. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu. Ostateczna interpretacja Regulaminu pozostaje w gestii Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
V. Nagrody konkursowe
1. Przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pieniężne za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
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2. Warunkiem otrzymania przyznanej nagrody jest przedstawienie (osobiście) opowieści z
podróży podczas Festiwalu Kultur i Podróży "To Tu To Tam" w odpowiedniej lokalizacji w
wyznaczonym przez Organizatora dniu z użyciem prezentacji multimedialnej zgłoszonej do
konkursu.
Szczegółowych informacji w imieniu Organizatora udzielają:
a) Białystok:
Marcin Obałek, tel. 691 336 010, marcin@3zywioly.pl
Paulina Sawicka, tel. 505 964 334, pjsawicka@gmail.com
b) Piła:
Ola Fabiszak, tel. 67 352 26 01, info@pwsz.pila.pl
Marcin Obałek, tel. 691 336 010, marcin@3zywioly.pl
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