Nakręć film o spisie i wygrywaj!

Nakręć film o spisie i wygrywaj!
Komunikat
14.07.2021

Taka historia zdarza si? raz na 10 lat! Przygotuj krótki maksymalnie dwuminutowy film zach?caj?cy do
udzia?u w spisie powszechnym. Masz szanse na atrakcyjne nagrody, w tym telewizyjn? emisj? Twojego
dzie?a!
Narodowy Spis Powszechny Ludno?ci i Mieszka? 2021 (NSP 2021) to dla ka?dego z nas dobra okazja do
zastanowienia si? nad naszym ?yciem: si?gni?cia do wspomnie? z przesz?o?ci, ale te? snucia planów na
najbli?sze lata. To tak?e moment refleksji, nie tylko nad nasz? przysz?o?ci?, ale równie? naszego kraju oraz
miejsca, w którym mieszkamy: naszej gminy, miasta lub wsi. To w?a?nie w oparciu o dane przekazywane w spisie
b?d? podejmowane decyzje dotycz?ce przysz?o?ci i rozwoju Twojej miejscowo?ci, maj?ce w konsekwencji wp?yw
m.in. na jako?? Twojego ?ycia. Dlatego spis jest tak wa?ny i nale?y wzi?? w nim udzia?!
Na czym polega konkurs?
Wystarczy telefon, tablet lub kamera i…dobry pomys?! Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu za pomoc?
dowolnego urz?dzenia, w dowolnej technice, który w sposób oryginalny, kreatywny, ciekawy i przyci?gaj?cy uwag?
odbiorcy b?dzie zach?ca? do udzia?u w NSP 2021. Dopuszczalna jest ka?da forma artystyczna, np. film, teledysk,
reporta?, animacja, itp.
D?ugo?? filmu nie mo?e przekroczy? 2 minut, za? jego wielko?? 500 MB. Maksymalna jako?? nagrania: Full HD.
Kto mo?e wzi?? udzia??
Konkurs jest organizowany dla ogó?u spo?ecze?stwa bez ogranicze? wiekowych.

Jak si? zg?osi??
Wystarczy wype?ni? formularz internetowy na stronie: https://warszawa.stat.gov.pl, zapozna? si? z regulaminem i
za??cznikami oraz zaakceptowa? ich tre??. Przez ten sam formularz mo?na w prosty sposób zapisa? plik filmowy.
Termin zg?osze? up?ywa 31 lipca 2021 roku.
Jakie s? nagrody?
Zwyci?ski film poznamy 12 sierpnia. Zostanie on wyemitowany na antenie TVP3 Warszawa oraz na kontach w
mediach spo?eczno?ciowych (Facebook i Twitter) Urz?du Statystycznego w Warszawie i Telewizji Polskiej.
Laureaci konkursu mog? liczy? na nast?puj?ce nagrody rzeczowe: dysk twardy 1 TB, markowy g?o?nik i
s?uchawki bezprzewodowe, Power Bank VIP, myszka bezprzewodowa na Bluetooth, ?adowarka indukcyjna oraz
atrakcyjny zestaw upominków promuj?cych NSP 2021.
Pozwól zadzia?a? swojej wyobra?ni! Planem filmowym mo?e by? ca?e Twoje otoczenie: dom, gmina, miasto czy
wie?. Najwa?niejsze, by po Twoim filmie ka?dy chcia? si? spisa?!
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