
w ramaCh europeJskiCh dni dziedziCtwa, my european City network
zaprasza nieproFesJonalnyCh twórCów FilmowyCh z miast należąCyCh do
sieCi my european City network do wzięCia udziału w konkursie oraz
stworzenia Filmu dot. ponownego zastosowania przestrzeni
przemysłowyCh w iCh mieśCie.

EUROPEJSKI KONKURS FILMów
KRóTKOMETRAżOwyCh
U�yj wyobraźni i sfilmuj dobre przykłady ponownego wykorzystania i rehabilitacji
dziedzictwa przemysłowego w Twoim mieście. Jeśli budynek przemysłowy zamienił się
w biura, stare puszki przekształcono we flakony na perfumy, w dawnej fabryce
przemysłowej otwarto centrum sztuki ... podziel się tymi przykładami w krótkim filmie.
W całej Europie, przykłady rehabilitacji dziedzictwa przemysłowego są bardzo częste i
jest ich coraz więcej. Wybierz jeden, który zainspirował Ciebie, Twoje miasto
najbardziej i zrób o tym własny film.

Szukasz inspiracji? Oto kilka przykładów rehabilitacji dziedzictwa przemysłowego w
Europie:
— Dawna fabryka słodyczy w Nantes (Francja)

knowing-nantes.blogspot.fr/2012/07/unique-place-at-nantes-le-lieu-
unique.html
— Stara Rzeźnia, Madryt (Hiszpania)

www.mataderomadrid.org/new-times-new-architecture.html)
— Stara fabryka u�ywany jako studio artystyczne, Nottingham (Wielka Brytania)

http://oldknowsfactory.co.uk/
— Mo�na równie� u�yć własnej wyobraźni

ZASADy KONKURSU
Weź swój aparat lub telefon komórkowy i bądź kreatywny.
— Twój film musi mieć długość pomiędzy 1,30 i 2,30 minut. Będziemy przyjmować

wszelkiego rodzaju filmy krótkometra�owe w tym kreskówki, animacje ...
— Uczestnicy zachowują prawo własności i prawa autorskie do swojego filmu, jednak

po włączeniu się do konkurencje, automatycznie Uczestnicy wyra�ają zgodę i
udzielają prawo MyEuropean City do korzystania ich pracy w ka�dej chwili, do ich
własnych celów oraz celów sieci MyEuropean City.

— Obowiązujący format: MP4
— Dzieło nie mo�e zawierać dialogów! Bądź kreatywny podczas korzystania z muzyki,

dźwięku, efektów wizualnych, tak aby opowiedzieć swoją historię.
— Nie zapomnij o trafnym zatytułowaniu swojego filmu.
— W swoim zgłoszeniu wyślij: swoje nazwisko i dane kontaktowe, film wyślij przed 9

listopada 2015r. na adres: contact@myeuropeancity.eu
— Upewnij się, �e przeczytałeś dokładnie warunki i zgadzasz się z zasadami konkursu.
— Ka�de zgłoszenie zostanie zamieszczona stronie internetowej

(www.myeuropeancity.eu)
— Ka�da osoba mo�e głosować na naszej stronie internetowej na swój ulubiony film.

Filmy będą tak�e oceniane przez zespółMy European City Network.
— Najlepsze filmy zostaną przedstawione na następnym spotkaniu partnerskim

projektu My European City Network w Nantes (Francja).
— Zwycięzca weźmie udział w szkoleniu na profesjonalnego tworzenia filmów podczas

spotkania partnerskiego projektu My European City Network w Nantes.
— 2 finalista otrzyma nagrody i prezenty od partnerów.

INFORMACJE O
KONKURSIE
JJaakk  mmooggęę  wwzziiąąćć
uuddzziiaałł??
Zapisu można dokonać online.
Udział w konkursie dotyczy
mieszkańców pełnoletnich,
mieszkających w miastach - My
European City Network
(zgłoszenia nie będą
przyjmowane od
profesjonalnych filmowców).

Uczestnikami muszą być
mieszkańcy jednego z miast:
Arad, Iasi, Nottingham, Région
Pays de la Loire, Szczecin.

wwaażżnnee  ddaattyy  !!
Oficjalny start konkursu - 12
września.

Termin do przesłania filmu - 9
listopada 2015r. do godz.
24.00.

Jury My European City spotka
się między 18 i 19 listopada
2015r.

Zwycięzcy zostaną
powiadomieni drogą e-
mailową do dnia 19 listopada.

kkoonnttaakktt  ddoo
oorrggaanniizzaattoorraa::
Pauline Saint Girons
Graine d’Europe
My European City Network
Tel. +33 (0)2 40 20 16 34
contact@myeuropeancity.eu
www.myeuropeancity.eu

konkurs ten został
zaproponowany i
zorganizowany przez my
european City network we
współpraCy  Jego
Członków: nottingham
City CounCil (anglia),
graine d'europe (FranCJa),
Jelgava lokalnego gminy
(łotwa), media dizaJn
(polska), iasi-europeJskieJ
stoliCy z FundaCJi kultury
i gminy arad (rumunia).
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