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STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

  

GMINNY KONKURS FILMOWY 

 

1. Organizator: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie, ul. Wierzbowa 2, 86-065 

Łochowo, tel. 52 363 99 10, tel./fax 52 363 99 05 

2. Osoba odpowiedzialna: Sabina Waszczuk, e-mail: s.waszczuk@zslochowo.pl 

3. Patronat: 

Staramy się o patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

4. Cele konkursu: 

 Uczczenie jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 Rozwijanie wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość 

artystyczną, 

 Integracja środowiska wokół ważnego i doniosłego wydarzenia z historii ojczyzny 

 Ukazanie piękna naszego kraju i podzielenie się wiedzą na temat naszej ojczyzny  

 Uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata oraz promowanie uzdolnionych 

młodych twórców z różnych środowisk. 

5. Uczestnicy: w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gminy Białe Błota, 

uczniowie polskiej szkoły na Wileńszczyźnie - Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca 

w Rudominie, mieszkańcy gminy Białe Błota. 

6. Kategorie konkursowe: 

I kategoria – uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej, 

II kategoria – uczniowie klas gimnazjalnych 

III kategoria – dorośli mieszkańcy gminy Białe Błota 

7. Zasady przygotowania i dostarczenia pracy konkursowej: 

            1. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby). 

2. W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia ma obowiązek złożyć        

każdy z autorów. 

3. Na konkurs każdy uczestnik lub grupa może przesłać jeden film. 

4. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę 

konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego 

czas projekcji nie przekracza 10 minut. 
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5. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, 

wywiad, reportaż), które ukazują przesłanie „100-lecie odzyskania niepodległości”. 

6. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego 

urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. 

7. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie 

prac w  trakcie przesyłki. 

Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia Pracy 

Konkursowej będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

Prace bez poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia Pracy Konkursowej nie będą 

brane pod uwagę. 

1. Termin nadsyłania prac: 21 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane. 

2. Zasady oceniania prac konkursowych: 

1. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, 

wartość merytoryczna. 

2. Przesłane filmy zostaną obejrzane przez Organizatora i poddane wstępnej selekcji. 

3. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione 

przez jury konkursu powołane przez Organizatora (minimum pięć osób). 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności 

osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań 

zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego 

wychowania i kultury osobistej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do 

pokazów konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, nadsyłane filmy 

nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem. 

3. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące              

lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić          

od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia                         

za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania filmu. 
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4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, 

wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-

informacyjnych Organizatora. 

5. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem                  

i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek 

wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za 

rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania zdjęć. 

3. Nagrody: organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe za 1, 2 i 3 miejsce w 

każdej kategorii konkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania 

nagrody za 1, 2 lub 3 miejsce w przypadku niezadawalającego poziomu prac 

konkursowych. Organizator może przyznać wyróżnienia i nagrodę specjalną. 

4. Fundator nagród: 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochwie 

 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie 

5. Zastrzeżenia organizatora: 

 Organizator nie odsyła prac nadesłanych na konkurs. Uczestnik może odebrać 

pracę konkursową osobiście do dnia 16 listopada 2018 roku w siedzibie 

organizatora. 

 Prace nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność organizatora 

do całkowitej jego dyspozycji. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac konkursowych 

na wystawach, w wydawnictwach i w Internecie. 

 Zgłoszenie pracy na konkurs jest oświadczeniem uczestnika, że jest to praca 

własna, niepublikowana i nienagradzana w innych konkursach.    

6. Zgłoszenie pracy na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu 

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 5 listopada 2018 roku na stronie 

internetowej zslochowo.pl 

8. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystej akademii z 

okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2018 roku w auli Szkoły 

Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach o godzinie 11.00.  

                              


