
STATYŚCI DO FILMU - ZAPISY 

23, 24 maja będziemy z ekipą filmową kręcić film promujący Uniwersytet Wrocławski. Film 

polega na przedstawieniu Uniwersytetu jako pełnego studentów i otwartych na nich 

pracowników dydaktycznych i naukowych. Chcemy zastosować technologię, jakiej w Polsce 

jeszcze nie używano, czyli nagrań dronowych, które nagrywają także wypowiedzi do kamery. 

Dron nadlatuje bezpośrednio do osoby mówiącej ta wypowiada zdanie i dron odlatuje. Film 

technicznie przygotowuje dla nas zewnętrzna agencja. 

Do tego filmu potrzebujemy jak najwięcej statystów, z tych statystów kilka osób też będą 

wypowiadać się do kamery (drona). Te krótkie hasła zostaną przygotowane przez D.Kom.  

Pod linkiem znajdziecie tabelkę do zapisów, są tam podane terminy i miejsca nagrań, proszę 

wybrać wygodny termin i się wpisać.  

Kilka ważnych kwestii: 

1. Żeby się zapisać trzeba się załogować na maila z domeną uniwersytecką.  

2. Godziny mogą ulec zmianie +/- 30 min 

3. Można brać udział w obu dniach nagraniowych. W takim przypadku wpisać się trzeba 

dwa razy.  

4. Zapisując się nie musicie się trzymać swojego kierunku studiów, jeśli waszego w 

tabelce nie ma – zapiszcie się na inny! 

5. Zabierzcie ze sobą: książki, laptopy, słuchawki nauszne (wszystko to co zabiera 

student na uczelnie), plecak, zeszyty do robienia notatek trzymane przez 

studentów, gadżety uniwersyteckie, jeśli macie. UDAJEMY, ŻE SIĘ UCZYMY. 

6. Możecie wziąć znajomych (studentów UWr), ALE każdy musi się wpisać na listę. Jeśli 

ktoś z waszych znajomych też byłby zainteresowany udziałem, a nie jest na tej 

grupie, podeślijcie takiej osobie link do zapisów i te informacje.  

7. Ubierzcie się tak, jak na co dzień ubieracie się na zajęcia. Kolorowe włosy, tatuaże, 

kolczyki, czyli wszystko co was wyróżnia - mile widziane 😊  

8. Jeśli wiecie, że się zapisaliście i z przyczyn losowych nie możecie przyjść - ZNAJDŹCIE 

NA SWOJE MIEJSCE INNĄ OSOBĘ.  

9. Podczas nagrań statystom będą też robione zdjęcia portretowe do kampanii.  

Będzie to prawdziwy plan filmowy, będzie fajnie i wesoło, ale też dużo rzeczy może ulec zmianie, 

więc zostawcie sobie margines czasu i bądźcie wyrozumiali. 

LINK DO ZAPISÓW! 

STATYŚCI DO FILMU 

Zapraszamy! 

 

 

https://uniwroc-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/alina_metelytsia_uwr_edu_pl/EXigcQu8dyFDsF30pGFXfccB47LaiPRapCKl6nn-TZoYJQ?e=YeIoqR

