Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești
Serviciul Salubritate și Protecția Mediului

Biroul Protecția Mediului Monitorizare Postînchidere Rampa Teleajen

REGULAMENT OFICIAL DE DESFĂȘURARE A
FESTIVALULUI DE FILM ECOLOGIC PENTRU ELEVI
1. Organizatori: Primăria Municipului Ploiești (PMP) prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești
(RASP).
2. Participanți: La Festivalul de Film Ecologic pentru Elevi (FFEE) pot participa elevi din toate unitățile
de învățământ din municipiul Ploiești.
3. Înscrierea se face prin adresă transmisă către RASP, la nr. de fax: 0244/513670 sau la e-mail:
protectiamediului@rasp.ro, precizând realizatorul filmului de scurt-metraj, titlul și unitatea școlară.
Înscrierea se poate face în perioada 15 mai - 30 mai, numărul de elevi și/sau școli participante fiind
nelimitat. Validarea înscrierilor se va face prin acordarea unui număr de înregistrare fiecărui
participant/unități de învățământ participante, de către RASP.
4. Scopul și obiectivul festivalului
Scopul festivalului urmărește antrenarea eleviilor pentru realizarea unor materiale de informare și
educare, stimularea creativității, promovarea unor acțiuni cu tematica protejării mediului de viață urban și
formarea unor cetățeni preocupați de starea mediului înconjurător.
Obiectivul general este formarea unei atitudini responsabile pentru protejarea mediului înconjurător.
5. Perioada de desfășurare
Gala festivalului de film ecologic școlar va avea loc la Teatrul Imaginario, în data de 5 iunie, începând
cu ora 1100. Cu aceasta ocazie, vor fi prezentate filmele finaliste înscrise la festival.
6. Precizări privind realizarea filmelor
a. Tema filmului este: “Oprește poluarea aerului!”, tema zilei mondiale a mediului din acest an.
b. Durata filmului va fi de maximum 10 minute.
c. Ideea dominantă a filmului va fi aceea de protejare a mediului înconjurător, de stimulare a
participării personale la diminuarea impactului asupra mediului, de conservare a resurselor
naturale pentru a permite generațiilor viitoare să beneficieze de acces la acestea.
d. Imaginile și limbajul folosit vor avea un caracter decent, nivelul abordării fiind accesibil, fără a fi
excesiv de știintific.
e. Fiecare film va fi realizat de maximum 2 elevi.
f.

Conceptul filmului va fi unul original, nu sunt admise frânturi sau rezumate ale unor filme difuzate
pe diverse programe sau site-uri.

g. Elevii sunt liberi să folosească diverse tehnici și metode de realizare, materialul prezentat putând
consta în documentar, eseu cinematografic, reportaj, film experimental etc.
h. Numărul de filme prezentat de fiecare unitate de invatamant este:
-

1 pentru școlile care au ciclu primar și gimnazial;

-

2 pentru școlile cu ciclu primar/gimnazial și ciclu liceal.

i.

Fiecare unitate școlară va face selecția filmelor realizate de elevii săi astfel încât la Gala filmului
să prezinte numărul de filme precizat la punctul anterior.

j.

În dorința de a stimula colaborarea între școli există și posibilitatea asocierii a două unități
școlare astfel încât un film să reprezinte proiectul de colaborare dintre două școli, în această
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situație filmul realizat prin asociere se adaugă filmului/filmelor prezentate individual de fiecare
școala.
k. Elevii pot participa și individual/independent cu maximum un film/o lucrare în aceleași condiții, cu
confirmarea apartenenței la una din unitățile de învățământ din municipiul Ploiești.
l.

Predarea filmului se face în perioada 29 mai - 31 mai.
Materialul poate fi transmis pe adresa de email protectiamediului@rasp.ro, sau la Biroul Protectia
Mediului din cadrul RASP - Ploiesti, Piata Victoriei nr. 17, programul de lucru fiind urmatorul:
- luni – joi, între orele 8.00 – 16.30;
- vineri, între orele 8.00 – 14.00.

m. Fiecare film va fi însoțit de o fișă de prezentare care va cuprinde informații privind: titlul si/sau
mottoul filmului, numele realizatorilor, școala pe care o reprezintă și datele de contact ale
acestora (număr de telefon/e-mail).
7. Evaluarea filmelor prezentate in cadrul festivalului
Evaluarea filmelor se va face, în prima fază, prin realizarea unei preselecții de către o comisie numită de
către organizatori, urmată de prezentarea oficială a unui numar de 10 filme în cadrul Galei finale a
FFEE în data de 5 iunie. Evaluarea filmelor se va face de către o comisie compusă din 7 persoane,
care va nota individual fiecare film, având în vedere criterii precum: calitatea vizuală și sonoră, mesajul
transmis, concepția artistică, originalitatea, valoarea informațiilor, impresia generală și impactul
emoțional.
Media notelor acordate de către fiecare membru al juriului va constitui punctajul fiecărui film din cadrul
festivalului.
Premiile vor fi acordate în funcție de punctajul obținut.
8. Anunțarea oficială a rezultatelor finale
Anunțarea filmelor intrate în etapa finală a festivalului se va face până în data de 4 iunie.
Festivitatea de premiere va avea loc în data de 5 iunie.
9. Premiile acordate/criterii:
Premiile acordate căștigătorilor se vor decerna în cadrul festivității de premiere, în data de 5 iunie,
dedicată Zilei Mondiale a Mediului.
Premiile și alte mențiuni acordate pot consta în bani și/sau echipamente electrice și electronice și se vor
acorda individual elevilor care au participat la realizarea filmelor.
10. Alte precizări
Filmele care nu se înscriu în aria tematică, depășesc timpul alocat de 10 minute, sau încalcă alte
precizări din regulament vor fi descalificate.
În cazul neprezentării elevilor premiați și/sau a școlilor câștigătoare la festivitatea de premiere, premiul
va putea fi ridicat în maximum 30 zile calendaristice, începând cu ziua următoare anunțării
câștigătorilor, de la sediul RASP din Piaţa Victoriei nr. 17, telefon: 0244/541071 - int.114.
Participanții care din orice motiv (neimputabil Organizatorului) nu își ridică premiul în termenul prevăzut
de regulament, pierd drepturile de câștigători și nu pot solicita, prin niciun mijloc, atribuirea premiului,
acesta urmând a fi reportat pentru alte acțiuni.
11. Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 5 iunie (dupa gala de prezentare), la Sala
Teatrului „Imaginario” Ploiești.
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12. Clauze finale
Participanții la festival sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial.
Organizatorii au dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu anunțarea în prealabil a
participanților.
Modificarea iși produce efectele de la data publicării informațiilor care o anunța și a afișării lor pe pagina
de internet menționată.
Regulamentul concursului va fi publicat pe site-ul Primăriei Municipului Ploiești (www.ploiesti.ro) și pe
cel al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești (www.rasp.ro).
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