Warszawa, 20 września 2021 r.

Rusza kolejna edycja konkursu Timecode „Akcja Animacja”
16 września wystartowała czwarta edycja konkursu Timecode „Akcja Animacja” skierowanego do
twórców animacji, pasjonatów motion designu i wszystkich tych, którzy potrafią opowiedzieć ciekawą
historię za pomocą animowanych obrazów. Ponownie hasłem przewodnim jest „Animacja dla Planety”.
Firma Nexera, oficjalny patron konkursu, poszukuje artystów, którzy pokażą, w jaki sposób rozwój i
wykorzystanie nowoczesnych technologii we współczesnym świecie może mieć pozytywny wpływ na
ochronę środowiska. Prace konkursowe należy przesyłać do 14 października. Na laureatów czekają
atrakcyjne nagrody.
Tegoroczna edycja konkursu organizowanego przez Timecode Film Production po raz kolejny odbywa się pod
hasłem „Animacja dla Planety”. Tematy konkursowe związane są z jednym z największych problemów
współczesnego świata, czyli ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem i wyzwaniami cywilizacyjnymi.
Partnerami konkursu są marki, dla których te kwestie są również istotne. Zadaniem uczestników jest stworzenie
niebanalnej animacji w dowolnej technice do jednej z sześciu zaproponowanych ścieżek dźwiękowych. Prace
konkursowe można przesyłać do 14 października drogą mailową: https://timecodeakcjaanimacja.pl/start
Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wybierze 5 najlepszych, które wejdą do półfinału. Ich autorzy wezmą
udział w warsztatach online, w trakcie których będą mogli skonsultować swoje animacje z jednymi z najlepszych
ekspertów branżowych. Następnie jury wyłoni jedną pracę zwycięską, która otrzyma Grand Prix. Dodatkowo,
każda z marek partnerskich, w tym m.in. Nexera, może wybrać pracę, którą wyróżni honorarium specjalnym.
W zeszłym roku nagrodę specjalną otrzymała animacja Kamili Szkolnik-Gołdyn, przygotowana na podstawie
briefu Nexery.
– W tym roku po raz kolejny zostaliśmy oficjalnym partnerem konkursu i podobnie, jak w przypadku poprzedniej
edycji, przygotowaliśmy specjalny brief dla uczestników. Temat nowych technologii i internetu jest nam
szczególnie bliski, a walka z kryzysem klimatycznym jest obecnie jednym z największych wyzwań, przed którym
stoi nasze społeczeństwo. Wierzymy, że cyfrowe rozwiązania, takie jak internet światłowodowy – obecnie
najbardziej efektywna energetycznie technologia dostępu do internetu – wspierają zrównoważony rozwój,
a zdalne rozwiązania nie tylko ułatwiają nasze codzienne życie, ale mają też pozytywny wpływ na środowisko.
Tym bardziej istotne jest zapewnienie całemu społeczeństwu równego dostępu do niezawodnego i szybkiego
łącza internetowego. Dlatego do udziału w konkursie szczególnie zapraszamy mieszkańców tych Regionów,
w których rozwijamy naszą sieć światłowodową, czyli Regionu Świętokrzyskiego, Łódzkiego, Kujaw z Pomorzem
i Mazowszem oraz Warmii i Mazur. Nowoczesne technologie pokonują bariery lokalizacyjne i są podstawą do
rozwoju mniejszych miejscowości. Młodzi ludzie nie muszą przeprowadzać się do dużych miast i rezygnować
z życia w pięknych i spokojnych rejonach kraju, by realizować pasje i rozwijać cyfrowe kompetencje. Zawody
przyszłości, takie jak m.in. motion designer, są już w ich zasięgu. Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich
profesjonalnych twórców, jak i tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tym obszarze. Jesteśmy przekonani,
że czeka nas mnóstwo zaskakujących, ale inspirujących prac, które pokażą nam zupełnie inne, świeże spojrzenie
na bardzo ważny temat cyfryzacji i ochrony środowiska – mówi Paweł Biarda, Członek Zarządu Nexery.
Konkurs Timecode organizowany jest od 2017 r. dla wszystkich tych, którzy za pomocą ruchomych ilustracji
potrafią w ciekawy sposób opowiedzieć krótką, reklamową historię. Prace oceniane są przez ekspertów ze świata
sztuki, komunikacji marketingowej, agencji reklamowych oraz studiów produkcyjnych. Udział w konkursie jest
szansą na zbudowanie profesjonalnego portfolio i otwiera możliwości na współpracę z partnerskimi agencjami
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oraz studiami produkcyjnymi. Nexera, poprzez swoje partnerstwo, wspiera wszystkich młodych i niezależnych
twórców oraz działa w myśl idei, że animacja łączy ludzi.
Tegoroczny brief konkursowy Nexery dostępny jest na stronie: https://timecodeakcjaanimacja.pl/tematy-wszyscy
➡️ Pobierz Raport #RegionyNEXERY2021 i sprawdź, jaką rolę odgrywa dostęp do szybkiej sieci internetowej dla osób
mieszkających na terenach, na których budujemy naszą sieć: https://www.nexera.pl/pl/raportregionynexery
Nota metodologiczna
To trzecia edycja autorskiego badania Nexery, które zostało zrealizowane przez firmę GfK w marcu 2021 r. Jest jednym
z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, na których brakuje dostępu do
szerokopasmowego Internetu lub dostęp do niego jest ograniczony. Badanie przeprowadzono w czterech grupach
docelowych - wśród mieszkańców, nauczycieli, przedsiębiorców i urzędników.
O firmie NEXERA:
Nexera to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny o dużej skali, rozwijający światłowodową sieć
dostępową (NGA) o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s). Udziałowcami Nexery są firmy od lat działające na globalnym
rynku telekomunikacyjnym: Infracapital oraz Nokia.
Na bazie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), Nexera buduje sieć światłowodową w 14 obszarach centralnej
i północno-wschodniej Polski. Program ma na celu likwidację tych miejsc w kraju, które nie mają dostępu do bardzo szybkiego
Internetu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obywateli Unii Europejskiej. Docelowo w zasięgu
najnowocześniejszej sieci światłowodowej znajdzie się ponad 1 mln gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół
i jednostek edukacyjnych, które zostaną objęte siecią Nexery, poprzez dofinansowanie w ramach POPC oraz w ramach
realizacji projektów własnych.
Nexera w 2019 roku zainicjowała autorski raport #RegionyNEXERY2019, będący wynikiem badania przeprowadzonego
wspólnie z agencją GfK. Raport jest jednym z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach,
w których brakuje dostępu do szerokopasmowego Internetu lub w których dostęp ten jest ograniczony. Badanie i raport są
realizowane cyklicznie. Najnowszy dokument jest do pobrania pod linkiem: https://www.nexera.pl/pl/raportregionynexery
Firma Nexera jest laureatem wielu nagród. Zdobyła tytuł „Innowatora Roku” w konkursie Złotych Anten, organizowanym
w ramach 18. Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury. Otrzymała też nagrodę za Najlepsze Wdrożenie Usługi
Chmurowej w konkursie Best in Cloud 2019, którego organizatorem jest redakcja Computerworld Polska. Nexera wygrała
w międzynarodowym konkursie Global Carrier Awards 2020 w kategorii najlepsze wdrożenie BSS/OSS, dołączając tym
samym do grona najbardziej cenionych firm telekomunikacyjnych na świecie, które z pasją zmieniają branżę
telekomunikacyjną. W 2021 r. Nexera otrzymała prestiżowe Godło Teraz Polska oraz tytuł Dream Employer 2021.
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