Regulamin
XXVII Legnickiej Akademii Filmowej - Warsztaty Filmu Animowanego
Legnica 3 - 13.08.2022 R.
I. Organizator warsztatów:
Legnickie Centrum Kultury
II. Termin i miejsce
Legnicka Akademia Filmowa–Warsztaty Filmu Animowanego (LAF-WFA)
odbędą się w dniach 3 - 13.08.2022 r. w Legnicy w Akademii Rycerskiej przy ulicy Chojnowskiej 2.
III. Cel imprezy
Rozwijanie potrzeb twórczych i zainteresowań dzieci i młodzieży filmem animowanym.
Promocja i popularyzacja ruchu amatorskiego wśród społeczeństwa.
Zapoznanie uczestników z procesem powstawania filmów animowanych.
Wyłonienie najlepszych filmów zrealizowanych podczas LAF-WFA .
IV. Regulamin warsztatów filmowych
Warsztaty odbędą się w dniach 3 - 13.08.2022 r. w Legnicy.
Warsztaty prowadzone będą przez specjalistów w dziedzinie filmów animowanych.
Nabór na warsztaty prowadzony jest na podstawie daty wpływu zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje
kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24.06.2022 r. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników nastąpi do dnia
30.06.2022 r. na stronie lck.art.pl oraz na facebooku LAF-WFA.
Kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres: laf@lck.art.pl
W przypadku zakwalifikowania na warsztaty podpisany oryginał karty należy dostarczyć organizatorowi pocztą
tradycyjną lub osobiście najpóźniej w dniu przyjazdu na warsztaty.
Adres korespondencyjny:
Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2
59-220 Legnica
Do karty zgłoszenia należy dołączyć do wyboru: prace fotograficzne, rysunki, własny film, pomysł na scenariusz lub
jakikolwiek inny wyraz własnej aktywności twórczej związanej z filmem animowanym.
Prace należy dołączyć w formie elektronicznej (zdjęcie, skan, plik tekstowy, etc.) do maila z kartą zgłoszeń jako:
plik/pliki do 100 MB lub poprzez dowolną stronę udostępniania plików jako link.
Uczestnik jest zobowiązany do brania udziału we wszystkich zajęciach ujętych w programie imprezy.
Uczestnik będący osobą niepełnoletnią musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów poprzez podpisanie karty
zgłoszenia.
Udział w warsztatach jest płatny i wynosi za osobę:
– 1350 zł ( warsztaty + nocleg + pełne wyżywienie)
– 650 zł ( warsztaty + pełne wyżywienie)

Organizator zapewnia sprzęt i podstawowe materiały plastyczne potrzebnego do zrealizowania filmu.
Koszt dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Wpłaty należy dokonać od 02.07.2021 do 31.07.2022 r. na konto:
Santander Bank Polska S.A. /I oddział w Legnicy
91 1090 2066 0000 0005 4200 0402
lub osobiście w kasie LCK.
W przypadku rezygnacji z warsztatów przed ich rozpoczęciem Organizator zwraca pełną kwotę wpłaconą przez
Uczestnika. Po rozpoczęciu warsztatów nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.
Przyjazd uczestników powinien nastąpić 3.08.2022 r. do godz. 12.00. W tym dniu, Organizator zapewnia wyżywienie
od godz. 14.00. Noclegi zapewnione są od 3.08.2022 r. do 14.08.2022 r. W dniu 14.08.2022 r. organizator nie
zapewnia wyżywienia.
Każdego uczestnika obejmuje dokumentacja filmowa (karta filmu).
Film zrealizowany podczas warsztatów musi być przekazany do montażu i udźwiękowienia nie później niż do
11.08.2022 r., do godz. 12.00. Film nieudźwiękowiony nie będzie brał udziału w konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania fragmentów lub całości zrealizowanych etiud filmowych do
celów promocyjnych, w tym prawo do ich publikacji, a także do ich prezentowania na pokazach publicznych i
festiwalach filmowych związanych z działalnością organizatora.
Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety potrzebnej do przeprowadzenia niezbędnej ewaluacji projektu.
Uczestnik (lub opiekun uczestnika niepełnoletniego) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem warsztatów, co
potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia.
Uczestnik (lub opiekun uczestnika niepełnoletniego) w pełni odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone podczas
trwania warsztatów.
Informacji na temat warsztatów, noclegów i wyżywienia udziela:
Justyna Bronkowska
kom.: +48 501 504 120
e-mail: justyna.bronkowska@lck.art.pl
Warsztaty - Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2
Wyżywienie - Restauracja Ratuszowa, Rynek 39
Noclegi - Akademik PWSZ, ul. Mickiewicza 10

