
Regulamin konkursu o statuetkę Złotej 
Hołdy – V Edycja Łaziskiego Festiwalu
Górskiego „Pod górę”
 

I. Cele konkursu:

Celem konkursu jest upowszechnienie idei postrzegania piękna świata, 

inspirowanie do poznawania  przyrody i kultury świata, propagowanie turystyki

górskiej oraz promocja Łazisk Górnych i Górnego Śląska poprzez wyłonienie 

najlepszych prezentacji i opowieści z podróży.

 

II. Warunki zgłaszania prezentacji 

 Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy:

• 1 etap – kwalifikacja

• 2 etap – finał podczas pierwszego dnia festiwalu 25.09.2015r.

W konkursie może brać udział każdy, kto chce opowiedzieć o swoich podróżach

bądź wyprawach.

Jedna osoba może zgłosić maksymalnie jedną prezentacje.

Akceptowane będą również prace zbiorowe, przy czym każdy z autorów musi 

być jednocześnie uczestnikiem prezentowanej podróży.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które zgłoszą swoją prezentację do 

konkursu drogą  mailową.

Konkurs wyklucza udział materiałów dotyczących podróży, które były 

zgłoszone w poprzednich edycjach Konkursu.

Prezentację należy przedstawić w formie multimedialnej wykorzystując 

dowolne środki audiowizualne (materiał zdjęciowy i filmowy w formie 



cyfrowej), opatrując je komentarzem, w formie prezentacji (slajdy, video). W 

przypadku prezentacji, fakt ten należy wcześniej zgłosić organizatorowi w celu 

ustalenia szczegółów technicznych.

Kryteria oceny:

– treści merytoryczne prezentacji: ogół i jakość zaprezentowanych informacji, 

argumentacja, ciekawostki,

– sprawność posługiwania się słowem, talent oratorski, interakcja z 

publicznością,

– jakość edytorska – racjonalne użycie grafiki, redakcja tekstu i komentarza 

audio, rozmieszczenie fotografii, rysunków, jakość zdjęć, nagrań filmowych, 

konstrukcja prezentacji, oryginalność

W Konkursie przewidziane są nagrody za I, II, III miejsce oraz nagroda 

publiczności i wyróżnienia.

Etap kwalifikacyjny:

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia drogą mailową do dnia 

15.08.2015r.

Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku etapu kwalifikacyjnego 

do 30.08.2015r.

Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis wyprawy oraz 5 zdjęć, które można 

wysyłać na maile Organizatorów:

Krzysztof Szala – avantar@gmail.com

Michał Słowioczek – mslowioczek@gmail.com 

Etap finałowy:

Zakwalifikowani Uczestnicy Konkursu zostaną zaproszeni do prezentacji 

finałowych, które odbędą się podczas  pierwszego dnia Łaziskiego Festiwalu 

Górskiego „Pod górę” - 25.09.2015r. 

Każdy z Uczestników będzie miał możliwość  zaprezentowania swojej podróży 

w ramach 30 minutowej prezentacji. Warunkiem bezwzględnym jest 

komentarz na żywo do prezentowanych materiałów przez autora/autorów.
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IV Postanawiania końcowe

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania 

zakwalifikowanych materiałów, prac konkursowych na potrzeby 

promocji audiowizualnej Łaziskiego Festiwalu Górskiego „Pod górę” 

(trailery festiwalowe, materiały informacyjne, plakaty itp.)

2. Organizatorami konkursu są Miejski Dom Kultrury w Łaziskach Górnych

oraz Krzysztof Szala i Michał Słowioczek

3. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród odbędzie się  w 

drugi dzień Festiwalu – 26 września 2015.

4. O wynikach konkursu decyduje Jury, w którego skład wchodzą 

przedstawiciele Organizatorów oraz lokalnych mediów. Decyzje Jury są 

ostateczne.

5. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator. W przypadku wszelkich

wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem


	Regulamin konkursu o statuetkę Złotej Hołdy – V Edycja Łaziskiego Festiwalu Górskiego „Pod górę”

