
Materiał dowodowy: filmowy i zdjęcia oraz Zgoda na udostępnienie wizerunku. 

 

Postawcie się w roli techników z Guinnessa weryfikujących, czy rekord został przez nas pobity. 

Dla nich najważniejszym materiałem dowodowym jest właśnie materiał filmowy z wydarzenia, bo tylko 

w ten sposób mogą w nim „uczestniczyć”. To właśnie na jego podstawie weryfikować będą liczbę osób, 

która prawidłowo ukończyła próbę. Wszystko musi być jasne i przejrzyste. 

Dlatego też całe wydarzenie musi zostać sfilmowane i dołączone muszą zostać zdjęcia. 

 

MATERIAŁ WIDEO 

 Format  

Materiał filmowy należy przesłać na płycie DVD lub CD, najlepiej w formacie Windows Media, 

Quicktime lub VHS (proszę jednak nie zmieniać formatu filmu i wysłać w takim w jakim został nagrany). 

 Jakość  

Jakość musi być na tyle dobra, aby technicy byli w stanie bez problemu obejrzeć całą próbę bicia 

rekordu oraz ocenić jej poprawność.  

 Długość  

Materiał wideo jest szczególnie istotny dla techników weryfikujących rekord. Z tego względu film musi 

pokazywać wydarzenie od początku do końca. W filmie musi być widoczny początek bicia rekordu, 

przebieg oraz moment zakończenie bicia rekordu. 

 

Wszystkie miejsca wejścia i wyjścia muszą być monitorowane przez kamery wideo (może to być kamera 

w telefonie/aparacie/kamera go-pro lub dowolna inna – ważne żeby zarejestrowała całe zdarzenie: 

(wejście uczestników/ich liczenie (odbieranie biletów) + lekcja (wykład + ćwiczenia - minimum 30 

minut) + zakończenie). 

Nieedytowany materiał, powinien zostać włączony do materiałów dowodowych (pozwalający osobom 

weryfikującym na sprawdzenie, czy wytyczne zostały spełnione). 

Film musi uwzględniać proces liczenia osób wchodzących na miejsce bicia rekordu. Jeśli będziecie bić 

rekord na otwartej przestrzeni, zadbajcie o właściwe ogrodzenie wejścia i wyjścia z terenu bicia 

rekordu. 

  



ZDJĘCIA 

 

Dołączenie zdjęć do dokumentacji jest obowiązkowe. Fotografie mogą być w formacie cyfrowym, 

nagrane na płycie DVD lub CD (co najmniej 300 dpi, rozmiar 15 cm x 15 cm), lub w formie tradycyjnych 

odbitek, w przypadku gdy wykonanie wersji cyfrowej jest niemożliwe. 

Do dokumentacji, poza standardowymi zdjęciami, należy dołączyć zdjęcie uczestników z lotu ptaka lub 

zdjęcie tradycyjne, na którym znajdować się będzie cała grupa (zróbcie sobie fajną wspólną fotę, 

pamiętajcie, by wszyscy byli razem na jednym zdjęciu). 

Starajcie się, aby wasze fotografie były różnorodne. Ustawcie aparat pod różnymi kątami oraz 

sfotografujcie poszczególne etapy bicia rekordu, od początku, aż do końca.  

W razie możliwości prosimy o opis osób znajdujących się na fotografiach. 

Kserowanie lub jakiekolwiek powielanie istniejących już zdjęć jest niedozwolone. 

Zdjęcia dokumentujące rekord są jednym z czynników decydujących o trafieniu do Księgi Rekordów 

Guinnessa. Im ciekawsze zdjęcie w wysokiej rozdzielczości, tym większa szansa na zamieszczenie ich w 

następnym wydaniu księgi.  

 

 

 

Zgoda na utrwalenie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku: 

 

Każdy uczestnik Waszego wydarzenia (ze względu na utrwalanie na materiale dowodowym 

(filmowym oraz zdjęciowym) i przekazanie przez Was i przez nas tychże materiałów dalej) musi 

podpisać stosowną zgodę (Zezwolenie na utrwalenie, rozpowszechnianie i wykorzystanie 

wizerunku : do pobrania ze strony 

http://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/rekord_rur/Zezwolenie_na_utrwalenie.pdf ). 

Komplet tych dokumentów zostawiacie do wglądu dla nas u siebie. 
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