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Wzorem poprzedniej edycji naszego 
konkursu, przesłane filmiki w pierwszej 
kolejności oceni redakcyjne jury złożone 
z doświadczonych fotografów i dzienni-
karzy. Najlepsze nagrania pojawią się na 
naszym Facebooku, gdzie będą mogli je 
obejrzeć i ocenić fani „top agrar Polska”. 
Zebrana liczba lajków na naszym fejsie 
będzie współdecydować o wygranej.

W pierwszej odsłonie konkursu „Kręć 
fajną wieś” walka na Facebooku była 
bardzo zacięta, a  głosowanie użytkow-
ników miało przełożenie na wyniki ca-
łego rankingu. Warto więc zadbać, by 
jak największe grono uczestników naj-
popularniejszego profilu społecznościo-
wego polubiło wasze klipy. Lajki muszą 
być jednak zdobyte uczciwie – zabronio-
ne jest kupowanie polubień czy organi-
zowanie podkonkursów do plebiscytu 
„Kręć fajną wieś” (zarówno na FB, jak 
i innych stronach WWW), którego wy-
łącznym organizatorem jest „top agrar 
Polska”. Można natomiast udostępniać 
i  polecać filmiki znajomym na Facebo-
oku i zachęcać do głosowania na nie.

rzyw itd. w Waszych gospo-
darstwach. Chcemy, byście 
pokazali, jak rolnik wytwa-
rza nowocześnie, w zgodzie 
z  naturą i  sztuką rolniczą. 
Filmik ma upewnić widzów, 
że najlepsze produkty po-
chodzą z  polskich gospo-
darstw.

Warunki uczestnictwa: 
Kręcić fajną wieś może każ-
dy. Nie ma ograniczeń wie-
kowych. Można nagrywać 
indywidualnie lub z  ekipą. 
Każdy z  uczestników może 
jednak nadesłać tylko je-
den film. Nasz konkurs ru-
sza w maju, a kończy się 31 
listopada tego roku. Macie 
więc dużo czasu, by w oku 
kamery uchwycić to, jak 
w Waszych gospodarstwach 
powstaje żywność. Dobry 
montaż to podstawa, bo fil-
miki powinny trwać nie dłu-
żej niż 3 minuty. Starajcie 
się opowiedzieć swoją histo-

rię z wyraźnie zaznaczonym 
początkiem i końcem. Obraz 
może zmieniać się w  rytm 
muzyki, ale nie bójcie się też 
komentować nagrań i pozo-
stawić w  tle dźwięków na-
tury i  pracujących maszyn. 
Bardzo ważne jest przesła-
nie, które chcecie zaprezen-
tować widzom – powinno 
ono być zgodne z  naszym 
hasłem „Z  polskich pól na 
europejskie stoły”.

Wykorzystując muzy-
kę z  zewnątrz, pamiętajcie 
o  prawach autorskich. Bez 
zgody wykonawcy utworów 
nie należy wykorzystywać! 
Zamiast podkładać najnow-
sze kawałki, lepiej ściągnąć 
dżingiel z  jednego z  wie-
lu serwisów muzycznych. 
Znajdują się tam podkła-
dy płatne i darmowe. Swoje 
dzieła nadsyłajcie do naszej 
redakcji przez:
❚ umieszczenie go na ftp 

naszej redakcji: ftp.topagrar.
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pl, wpisując użytkownika: 
filmy i hasło: filmy_pwr. Do 
tej operacji konieczny jest 
odpowiedni program. Za 
darmo z  Internetu można 
ściągnąć np. Cyberducka, 
który umożliwia wstawia-
nie plików na ftp;
❚ przesłanie nagrania na 

płycie DVD do naszej re-
dakcji na adres: ul. Reymon-
ta 9, 60-952 Poznań, z do-
piskiem „Kręć fajną wieś”.

Razem z nagraniem nale-
ży wysłać pobrany ze strony 
www.topagrar.pl formularz 
zgłoszeniowy, kartę filmu 
i jeśli macie mniej niż 18 lat, 
zgodę rodziców na uczest-
nictwo w konkursie. W na-
szym serwisie internetowym 
znajduje się szczegółowy re-
gulamin konkursu. Pod ad-
resem krecfajnawies@topa-
grar.pl czekamy na wszelkie 
pytania i sugestie dotyczące 
konkursu.  

Paulina Janusz

038_039_krec_wies.indd   39 17.04.2014   10:35

38   5/2014

Młodzi na topie

Rusza konkurs filmowy
Wyjdź na zewnątrz. Stań w łanie zboża, spójrz na kwitnący rzepak, wejdź do obory lub chlewni. 
To tu zaczyna się produkcja wszystkiego, co ląduje na naszych talerzach. 

Dzisiejsza produkcja rolna to 
szprycowanie zwierząt anty-
biotykami, utrzymywanie ich 

w nieludzkich warunkach i pryskanie 
roślin szkodliwymi dla ludzi chemika-
liami. Rolnik to człowiek nastawiony 
na zysk, który nie przejmuje się, że jest 
producentem żywności.

Taki fałszywy wizerunek wsi sprze-
dają w  miastach zieloni – obrońcy 
zwierząt i natury, którzy nigdy nie od-
wiedzili nowoczesnego gospodarstwa, 
a  indywidualnych rolników wrzuca-
ją do jednego worka z  przemysłowy-
mi fermami. A przecież nasza wieś to 
„fabryka” najzdrowszych produktów 
w Europie. Naszą siłą są rodzinne go-

spodarstwa, w których dba się o zrów-
noważoną uprawę i  dobrostan zwie-
rząt. Ich właściciele doskonale zdają 
sobie sprawę, że wytwarzają produk-
ty, które ostatecznie lądują również 
na ich talerzach. Ziarno zbóż to mąka, 
to chleb, to płatki śniadaniowe, mle-
ko to jogurty, sery i twarogi, a żywiec 
to przecież nasz tradycyjny schabowy 
i wspaniałe wędliny. Te wszystkie ar-
tykuły spożywcze wyprodukowane 
w  Polsce są smaczne i  zdrowe. Mogą 
znakomicie konkurować z  zagranicz-
nymi produktami. Co więcej, nieraz 
biją je na głowę. Dlatego w  tegorocz-
nej edycji konkursu „Kręć fajną wieś” 
nagrywamy filmiki pod hasłem „Z pol-

Zgarnij kasę:
Na uczestników naszego konkur-
su czekają atrakcyjne nagrody pie-
niężne. Każdy pomysłowy twórca 
ma szansę na wygraną!

I miejsce – 3000 zł
II miejsce – 2000 zł
III miejsce – 1000 zł

skich pól na europejskie stoły”. Tak 
szerokie ujęcie tematu pozwoli Wam 
na pokazanie, jak wygląda produk-
cja zbóż, mleka, żywca, owoców, wa-
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