Regulamin I Festiwalu Filmowego Studentów Architektury
pt.: Człowiek w Architekturze

§1
Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem festiwalu jest Komitet Organizacyjny ogólnopolskiej konferencji naukowej
Badania Interdyscyplinarne w Architekturze, która odbędzie się w dniach 20-21.04.2017 na Wydziale
Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współorganizatorem oraz patronem festiwalu jest kino
studyjne AMOK z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 3.
1.2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami festiwalu jest kurator festiwalu:
dr hab. inż. arch. Beata Komar Beata.komar@polsl.pl
1.3. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia pokazów i konkursu
festiwalowego w przypadku zbyt małej ilości zakwalifikowanych zgłoszeń.

§2
Tematyka festiwalu
2.1. Tematyka filmów powinna skupiać się na szeroko pojętym zagadnieniu Człowieka
w architekturze. Dziecko, nastolatek, student, rodzic, osoba starsza – wszyscy jesteśmy uczestnikami
architektury, środowiska zbudowanego i uczestnikami szeroko pojętego miasta. Niektórzy z nas są
osobami z niepełnosprawnościami, i im architektura może sprawić największą trudność. Niektórzy
natomiast z zachwytem architektury doświadczają. Pokaż:
Co mnie zachwyciło? Co mnie zbulwersowało? Czym jest dla mnie pojęcie architektura? Czym jest dla
mnie miasto? Co mi przeszkadza w środowisku zbudowanym? Co mi pomaga? Na co chciałbym
zwrócić uwagę? I tysiące innych tematów, którymi sami jesteście zainteresowani. Wykorzystaj:
smartfon, telefon, kamerę, aparat fotograficzny, dron – uruchom swoją wyobraźnię.
Czekamy na Wasz głos w naszej dyskusji.

§3
Przygotowanie i zgłoszenie filmu
3.1. Zgłoszony na festiwal film musi być oryginalnym dziełem autora i nie może wykorzystywać
materiałów (np. zdjęcia, podkład muzyczny) których publikacja stanowiłaby naruszenie innych praw
autorskich. W przypadku wykorzystania materiałów obcych, autor filmu powinien uzyskać zgodę
autora lub posłużyć się odpowiednią licencją.
3. 2. Zgłoszony na festiwal film powinien trwać od 30 sekund do 2 minut.

3.3. Każdy z uczestników może przesłać jeden film, dopuszcza się filmy wieloautorskie.
3.4. Film należy zamieścić, jako dostępny publicznie, na jednym z wybranych portali: Youtube,
Facebook, Vimeo lub Instagram i oznaczyć tagiem #BIWA2017 - a link do filmu przesłać na adres
mailowy kurator festiwalu.
3.5. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z linkiem do filmu na
adres mailowy kurator festiwalu Beata.komar@polsl.pl do dnia 31.03.2017.
3.6. Zgłoszone filmy wezmą udział w festiwalu po zakwalifikowaniu ich przez członków Jury.

§4
Uczestnik festiwalu
4.1. I Festiwal Filmowy Studentów Architektury jest festiwalem wewnętrznym Wydziału Architektury
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, stąd jego uczestnikami mogą być wyłącznie studenci Wydziału – obu
kierunków Architektury i Architektury Wnętrz.
4.2. Uczestnikami festiwalu nie mogą być organizatorzy konferencji BIWA, członkowie jury
festiwalowego oraz osoby z nimi powinowate.

§5
Jury festiwalu
5.1. Skład jury festiwalu:
 Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross – dziekan Wydziału Architektury PŚ, członek Rady
Naukowej konferencji BIWA,
 Dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz – przewodnicząca Rady Naukowej konferencji BIWA
 Dr Urszula Biel – kierownik kina AMOK, historyk kina
 Dr hab. inż. arch. Beata Komar – kurator festiwalu, przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego konferencji BIWA,
 Dr inż. arch. Anna Szewczenko – członek Komitetu Organizacyjnego konferencji BIWA,
 Dr inż. arch. Joanna Biedrońska – członek Komitetu Organizacyjnego konferencji BIWA.

§6
Nagrody
6.1. Najlepsze filmy wyłonione przez jury festiwalowe zostaną zaprezentowane podczas pokazu
w czasie trwania konferencji BIWA w dniu 20.04.2017 oraz w trakcie pokazu publicznego w kinie
AMOK przed zbiorem filmów opatrzonych jednym wspólnym tytułem Cathedrals of Culture, takich
reżyserów jak: Wim Wenders, Robert Redford, Karim Ainouz i in.
6.2. Nagrodę główną festiwalu stanowi kamera sportowa o wartości do 300 PLN.
6.3. Każdy uczestnik zakwalifikowanego do pokazu filmu otrzyma certyfikat uczestnictwa w festiwalu.

6.4. Ogłoszenie wyników festiwalu oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie pokazu filmowego
podczas konferencji BIWA w dniu 20.04.2017.

§7
Ochrona praw autorskich
7.1. Wszyscy Uczestnicy festiwalu zachowują prawa autorskie do przesłanych filmów na podstawie
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz.631 z późniejszymi zmianami).
7.2. Każdy uczestnik festiwalu przesyłając formularz zgłoszeniowy akceptuje regulamin festiwalu oraz
wyraża zgodę na publiczne odtworzenie swojego filmu.

