
REGULAMIN KONKURSU
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs na amatorski film 
promujący Instytut Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (zwany dalej 
Konkursem).
2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii – 
Oddział w Poznaniu oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (zwane dalej 
Organizatorem).

II. Cel konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie filmu najlepiej promującego Instytut Psychologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, który będzie mógł zostać wykorzystany przez Organizatora w celach 
promocyjnych.

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. W konkursie mogą brać udział aktualni studenci Instytutu Psychologii (psychologii i 
kognitywistyki) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, indywidualnie lub w grupach do 5 osób 
(zwani dalej Uczestnikiem).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, ich najbliższe 
rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
3. Każdy Uczestnik może zgłosić 1 film.

IV. Przedmiot Konkursu:
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone filmy, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) promują pozytywny wizerunek Instytutu Psychologii,
b) są przeznaczone do publikacji w Internecie lub do projekcji multimedialnych.
2. Film powinien zawierać następujące elementy:
a) ukazanie studiowania w Instytucie Psychologii z perspektywy studenta/studentki,
b) prezentacja aktywności, miejsc i innych możliwości, które oferuje studiowanie w IP
c) przedstawienie ludzi, których można spotkać w IP,
d) przedstawienie tematu w sposób ciekawy, przykuwający uwagę.
3. Czas trwania filmu: do 5 min.
4. Film zgłoszony do Konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne:
a) rozszerzenie: MP4
b) rozdzielczość: od 640x360 do 1280x720
c) bitrate: do 5Mbit
5. Film musi być w stanie umożliwiającym jego projekcję.
6. Film może być nagrany kamerą, telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym.
7. Film nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodny z normami 
obyczajowymi.

IV. Zgłoszenie filmu
1. Filmy konkursowe można zgłaszać w następujący sposób:
a) umieścić film konkursowy na platformie Dropbox, Dysku Gmail lub innej tego typu platformie 
umożliwiającej przechowywanie i udostępnianie filmu.
b) przesłać link na adres mailowy Konkursu.
Wiadomość należy przesłać na adres: konkursfilmowyip@gmail.com. W temacie maila należy 
wpisać „Konkurs na film”, a w treści: imiona i nazwiska uczestników oraz rozmiary bluz (nagród), 
tytuł filmu i link do filmu.
2. Film musi być przesłany/udostępniony w sposób umożliwiający jego odtworzenie.
3. Termin nadsyłania prac upływa 28 maja 2017 roku.
4. Zgłoszenie filmu jest równoznaczne ze zgodą na bezterminowe udostępnienie Instytutowi 



Psychologii UAM filmiku oraz praw autorskich do niego w celach promocyjnych Instytutu 
Psychologii.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałający link.

V. Ocena filmów
1. Ocena zgłoszonych filmów, które będą spełniały warunki regulaminu odbędzie się poprzez 
głosowanie na stronie wydarzenia na Facebook-u – film z największą liczbą polubień wygrywa.
2. Głosowanie odbędzie się w terminie od 29 maja do 2 czerwca.
3. Wynik ustalony w drodze głosowania jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 3 czerwca – podczas Dni Otwartych Instytutu Psychologii.
5. Zwycięzca zostanie poinformowany o wynikach i możliwości odebrania nagrody drogą mailową.

VI. Nagrody
Dla zwycięskiego zespołu przewidziane są nagrody – bluzy z logo UAM.

VII. Postanowienie końcowe
1. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację założeń regulaminu.
2. Informacje dotyczące Konkursu są dostępne na:
a) stronie Instytutu Psychologii UAM - http://psychologia.amu.edu.pl → zakładka Aktualności
b) stronie Facebook IP UAM - https://www.facebook.com/UAM.psychologia/?fref=ts 
c) stronie Facebook Konkursu
3. Możliwy jest kontakt drogą mailową – konkursfilmowyip@gmail.com
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