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1.I Przegląd Filmów Przyrodniczych Jeziorsko 2010                                     

odbędzie się w dniach 26-28 listopada 2010 w siedzibie 

Warckiego Centrum Kultury przy ul T. Kościuszki 9/11  

w Warcie. 

 

2. Organizatorami Festiwalu są: Stowarzyszenie  

„Lokalna Grupa Działania- Przymierze Jeziorsko” 

oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi. 

 

3. Cele Festiwalu: 

-popularyzacja wiedzy na temat przyrody wokół Zbiornika 

Jeziorsko i rzeki Warty oraz sieci Natura 2000, 

-popularyzacja filmów przyrodniczych, 

-promocja filmowych twórców, amatorów, 

-kształtowanie postaw proekologicznych, 

-popularyzacja oraz promocja regionu leżącego wokół 

Zbiornika Jeziorsko wraz z jego bogactwami 

przyrodniczymi i walorami turystycznymi. 

 

4. Preselekcja: 

      Do przeglądu może zostać zgłoszony każdy film 

dokumentalny, publicystyczny, oświatowy, naukowy  

dotyczący  środowiska naturalnego, zapisany na nośniku 

CD/DVD. 

Warunkiem przedstawienia filmu komisji preselekcyjnej 

jest przysłanie go wraz z kartą zgłoszenia na adres: 

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- 

Przymierze Jeziorsko” 

ul. T. Kościuszki 9/11 

98-290 Warta 

 

z dopiskiem „I Przegląd Filmów Przyrodniczych Jeziorsko 

2010” do dnia 8 listopada 2010. 

      Prosimy także o dołączenie kilka fotosów z planu 

filmowego z przeznaczeniem do zamieszczenia  

w materiałach reklamowych Przeglądu. 

      Film nie może być dłuższy niż 50 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Preselekcji dokona komisja składająca się 

z przedstawicieli organizacji przyrodniczych, 

ornitologicznych, filmowych. Zapozna się  

z nadesłanymi pracami, oraz dokona wyboru 

30 filmów.  

 

      O wynikach preselekcji powiadomimy na 

stronie internetowej, a także pocztą 

elektroniczną do dnia 19 listopada 2010 

 

       Płyty CD/ DVD pozostaną w archiwum 

festiwalu i nie będą prezentowane na  

płatnych  pokazach. 

 

5. Nagrody: 

      Filmy oceni profesjonalne Jury powołane 

przez Organizatorów. 

      Jury przyzna zwycięzcom Przeglądu 

nagrody pieniężne, których suma wynosi 

10.500zł 

I W kategorii Film ornitologiczny 

Grand Prix        3000 zł                   

II miejsce          2000 zł 

III miejsce         1000 zł 

 

II W  kategorii Film przyrodniczy 

I miejsce            2000 zł 

II miejsce           1500 zł 

III miejsce          1000 zł 

 

Zdobywca Grand Prix oprócz nagrody 

pieniężnej otrzyma statuetkę „Białej Czapli”. 

 

Jury ma prawo dokonać innego niż wyżej 

wymieniony przedziału nagród. 

 

6. Nocleg:  

      W ramach przeglądu organizatorzy 

zapewniają noclegi, wyżywienie i catering 

dla osób których filmy zaakceptuje Jury. 

Przy każdym filmie maksymalnie dla 2 osób. 

Pozostałe osoby mogą wziąć udział  

w Przeglądzie na własny koszt. 
 

REGULAMIN 
 

 

 

 


