
Regulamin  
wystawy krótkich form animowanych 

 studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego 
 “12 klatek”, Opole 2018 

 
 

 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1. Celem wystawy jest promocja krótkich form animowanych realizowanych przez studentów 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. 
1.2. Organizatorem wystawy krótkich form animowanych “12 klatek” jest Wydział Sztuki 
Uniwersytetu Opolskiego z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 4 w Opolu, zwany dalej 
Organizatorem.  
1.3. Wystawa krótkich form animowanych “12 klatek” odbędzie się w terminie: 1-7.03.2018 
rok, w Galerii Zamostek MBP Opole, ul. Minorytów 4, 45-017 Opole. 
1.4. Termin nadsyłania zgłoszeń na wystawę upływa 15 lutego 2018 roku. 
 
 

2. WYMAGANIA REGULAMINOWE 
 

2.1 Filmy mogą być zgłaszane przez: 
- czynnych studentów lub absolwentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego 
2.2 Zgłaszający ma obowiązek przesłania kompletnego zgłoszenia filmu, o czym stanowi pkt. 
3 Regulaminu 
2.3 Do przeglądu można zgłaszać krótkometrażowe filmy animowane: 
- których czas emisyjny nie przekracza 10 minut i nie jest krótszy niż 30 sekund 
- udźwiękowione 
- zrealizowane w dowolnej technice animacji 
- zrealizowane po 31 grudnia 2014 r. 
- zrealizowane w trakcie trwania studiów na Wydziale Sztuki UO (w przypadku filmu 

zgłaszanego przez absolwenta) 
2.4 Zgłoszone filmy powinny zawierać napisy końcowe lub początkowe w których powinna się 
znaleźć informacja o autorze, tytuł (jeśli jest), rok powstania, nazwa i logo Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Opolskiego, logo Uniwersytetu Opolskiego 

 
 

3. ZGŁOSZENIE 
 

3.1 Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisów WeTransfer 
lub GoogleDrive na adres e-mail: 12klatek.ws.uo@gmail.com z dopiskiem: wystawa 12 klatek 
3.2 Kompletne zgłoszenie zawiera: 
- film zapisany w pliku cyfrowym w formacie mp4 lub mov (kodek H.264) o rozdzielczości 

obrazu FullHD (1920x1080) lub HD (1280x720), w trybie progresywnym (bez przeplotu) 
- kompletnie wypełnioną kartę zgłoszeniową 
- 3 zdjęcia z filmu w formacie JPG (szer. min. 1920 pix.)  
3.5 Zgłaszający ponosi wszelką odpowiedzialność za przesłany film. Zgłaszający gwarantuje, 
że film jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich.  
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4. SELEKCJA 
 

4.1 Kwalifikacji filmów do wystawy dokona Komisja Selekcyjna powołana przez 
Organizatora. 
4.2 W razie niedotrzymania terminu przez zgłaszającego, niedokładnego wypełnienia karty 
zgłoszeniowej lub niedopełnienia innych wymogów formalnych, Organizator nie ma  
obowiązku dopuszczenia filmu do selekcji. 
4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do włączenia do wystawy filmów nie będących 
przedmiotem pracy Komisji Selekcyjnej. 


