
Konkurs na amatorskie filmy promujące szkołę 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze ogłasza Konkurs na amatorskie 

filmy promujące szkołę. 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I.    Postanowienia ogólne 
1.    Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs na 

amatorskie filmy, promujące Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze (zwany dalej 

„Konkursem”). 

2.    Organizatorem Konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze 

(zwany dalej „Organizatorem”). 

II.    Cel Konkursu 
1.    Najważniejsze cele Konkursu to: 

a)    wyłonienie filmów spełniających wymagania konkursowe, 

b)    promowanie pozytywnego wizerunku liceum na forum miasta, powiatu i regionu, 

c)    kultywowanie chlubnej tradycji szkoły w regionie, 

d)    promowanie aktywności i kreatywności uczniów, 

e)    inspirowanie uczniów do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych i wychowawczych, 

f)    wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy 

wychowawczej. 

III.     Zasady uczestnictwa w Konkursie 
1.    W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń, uczęszczający aktualnie do Zespołu Szkół 

– indywidualnie lub grupowo. 

2.    W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, 

członkowie jury, ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu  

i przeprowadzeniu Konkursu. 

3.    Do Konkursu mogą być zgłoszone filmy, które spełniają łącznie następujące warunki: 

a)    są przeznaczone do publikacji w Internecie lub do projekcji multimedialnych, 

b)    promują Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze. 

4.    Każdy film powinien zawierać następujące elementy: 

a)    prezentację współczesnego wizerunku liceum: jego uczniów, pracowników, bazy 

dydaktycznej, osiągnięć, akcji, w które szkoła się angażuje, itp. 

b)    przedstawienie tematu w sposób dowcipny, żartobliwy, ale nie satyryczny czy ironiczny.  

5.    Każdy uczestnik (grupa) Konkursu może zgłosić 1 film. 

6.     Film zgłoszony do Konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne: 

a)    rozdzielczość: 

– minimalna: 720 x 480 (16:9 SD), 

– zalecana: 1280 x 720 (16:9 HD), 

– maksymalna 1920 x 1080 (16:9 Full HD), 

b)    format zapisu: mpg, mov, avi,  

c)    rozmiar maksymalny pliku: do 4GB, 

d)    film może być nakręcony: kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub aparatem 



fotograficznym. 

7.    Czas trwania filmu: od 3 do 5 minut. 

IV. Zgłaszanie filmów 
1.    Filmy konkursowe można przekazać osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół lub do p. 

Tomasza Zychli. 

2.    Koszty dostarczenia filmu do Organizatora pokrywa zgłaszający udział w Konkursie. 

3.    Organizator nie zwraca przekazanych materiałów. 

4.     Każdy film powinien być przekazany na nośniku dvd (2 kopie) lub pendrivie. 

5.    Zgłoszony do Konkursu film powinien być w stanie technicznym umożliwiającym jego 

projekcję. 

6.    Nośnik oraz okładka każdego filmu muszą być opisane w następujący sposób: imię i 

nazwisko twórcy/twórców i tytuł filmu. 

7.    Zgłaszający film ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w 

związku z wykorzystaniem filmu. W żadnym wypadku zgłoszony film nie może mieć wad 

prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich. 

8.    Termin zgłaszania filmów upływa 22 grudnia 2016 r. o godz. 15.00. Do konkursu zostaną 

dopuszczone wyłącznie filmy, które zostaną dostarczone w tym terminie. 

9.    Organizator ma prawo do odrzucenia filmów, jeśli nie spełniają one wymaganych 

regulaminem warunków. 

10.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych filmów lub ich 

fragmentów w celach promocji  Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze. 

11. Uczeń/grupa zgłaszający film wyraża zgodę na wykorzystanie filmu do celów 

promocyjnych. 

V. Ocena filmów 

1.    Ostatecznej oceny filmów dokona Jury w składzie: 

 -Tomasz Zychla – przewodniczący, 

- Anna Więckowska – wiceprzewodniczący, 

- Małgorzata Banasik – członek 

- Ewa Nostitz-Jackowska – członek 

- Marcin Chrobak - członek 

2.    Jury wyłoni zwycięzców Konkursu do 10 lutego 2017 r. Ogłoszenie wyników Konkursu i 

wręczenie nagród nastąpi 10 marca 2017 r. 

3.    Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w razie niskiej jakości nadesłanych 

filmów, bądź innych sytuacji w przypadku naruszenia wymogów określonych w niniejszym 

regulaminie. 

4.    Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

VI. Nagrody 

1.    Organizator przewiduje nagrody dla laureatów. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1.    Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub Konkursem 

będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby organizatora. 

2.    Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu. 

3.    Informacje dotyczące Konkursu umieszczone są na stronie internetowej Organizatora 

http://zsp.przysucha.pl/index.php?page=glowna. 


