
KONKURS NA NAJLEPSZY AUTORSKI FILM PROMUJĄCY  

NIEPUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ SIÓSTR SALEZJANEK 

IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU 

 

Regulamin konkursu na film reklamujący Niepubliczną Szkołę Podstawową Sióstr Salezjanek im. 

Jana Pawła II we Wrocławiu 

 

I. ORGANIZATOR  

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek we Wrocławiu 

2. Osoby odpowiedzialne: p. Joanna Nowak, s. Izabela Gryń  

 

II. CELE KONKURSU  

1. Zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych.  

2. Aktywizacja twórcza uczniów. 

3. Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole. 

4. Kształtowanie poczucia estetyki.  

5. Promocja szkoły. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do całej społeczności szkolnej – uczeń, rodzic, nauczyciel, 

pracownik szkoły. 

2. Konkurs polega na nakręceniu krótkiego, maksymalnie 5-minutowego filmu, będącego 

reklamą NSP Sióstr Salezjanek we Wrocławiu.  

3. Film może być realizacją Waszego, całkowicie autorskiego pomysłu. 

4. Praca w ciekawy sposób powinna nawiązywać do życia naszej szkoły, pokazywać jej mocne 

strony, to za co szkołę lubicie, co w niej cenicie.  

5. Prosimy Was o swobodę w doborze środków wyrazu, uruchomienie wyobraźni oraz 

wykorzystanie różnorodnych umiejętności i talentów.  

6. Swój filmik możecie nakręcić w dowolnym miejscu(w szkole, na boisku, w domu, w parku), 

w twórczo zaaranżowanej przestrzeni, która będzie pełnić rolę „studio filmowego” albo w 

plenerze. 

7. Może być wykonany w dowolnie wybranej konwencji, np. reportażu, filmu dokumentalnego 

lub komediowego oraz technice z wykorzystaniem dowolnego sprzętu np. telefonem 

komórkowym, smartfonem, tabletem, iPhonem lub kamerą cyfrową.  

8. Film musi być stworzony w formacie pozwalającym na umieszczenie na stronach 

internetowych oraz być dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika, posiadającego 

dostęp do Internetu(AVI, MP4, TS, VCD lub innym). 

9. Film nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich, a 

prezentowane w nim treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych 

przez prawo lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 



10. Musi zawierać informację, umożliwiającą określenie, kto jest jego twórcą. 

11. Uczestnicy oświadczają, że są autorami zgłoszonych prac. Równocześnie zgadzają się na 

wykorzystanie filmu w celach promocji szkoły. 

12. Złożenie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do Konkursu. 

13. Pracę w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: joasze1@gmail.com  albo 

przekazać na nośniku danych(pamięć USB-pendrive) do organizatorek. Do pracy dołączamy 

(przesyłamy na maila lub dostarczamy osobiście) kartę zgłoszeniową zawierającą następujące 

dane: nazwiska i imiona autorów wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie filmu oraz 

nieobowiązkowo tytuł filmu. 

14. Zgłoszenie do Konkursu uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody 

na publikowanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie praw autorskich w całości 

na rzecz organizatora w zakresie powielania, a także wprowadzania ich do pamięci 

komputera, umieszczania na serwerach oraz do publicznego odtwarzania. 

15. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną 

zdyskwalifikowane.  

16. Termin składania prac mija 28 lutego 2020r. 

 

IV. KRYTERIA OCENY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD. 

1. Przy ocenie filmów pod uwagę będą brane: treść, oryginalny pomysł, wykonanie, wkład 

pracy, ogólne wrażenia artystyczne. 

2. Filmy ocenione będą przez jury, w skład którego wejdą organizatorzy Konkursu. 

3. Konkurs przewiduje przyznanie nagrody głównej oraz wyróżnień.  

4. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi do 31 marca 2020r. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje komisja konkursowa.  

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły przez cały okres trwania 

Konkursu. Ponadto Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu u Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu 

systemów informatycznych wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Konkursu. 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. 

5. Po zakończeniu konkursu nagrodzone filmy można będzie oglądać na stronie internetowej 

szkoły. 

 

Joanna Nowak 

 

mailto:joasze1@gmail.com

