
          REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FILMOWEGO 

 

Uczestnicy:  

- uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Żorach, 

- zespoły realizujące zadanie konkursie mogą liczyć od 1 do 5 osób. 

 

Termin składania prac:  

- termin upływa w poniedziałek 21 czerwca  2021  

- film należy dostarczyć na pendrive do p.  Marzeny Przybyło 

- do pracy dołączamy: 

 metryczkę filmu  (do pobrania ze strony) zawierającą następujące dane:  

        - tytuł filmu,  

        - nazwiska i  imiona wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie filmu, 

        - podpisy uczestników, 

   kartę zgłoszenia (do pobrania zew strony), ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych 

na udział w konkursie.  

 

Wymagania sprzętowe i formalne: 

- filmy mogą być nakręcone dowolnym sprzętem, np. telefonem komórkowym,  tabletem  

lub kamerą cyfrową, 

-  muszą być zapisane w pliku wideo w dowolnym formacie: np. AVI, MP4, VCD  

lub innym 

- stan techniczny zgłoszonego filmu powinien umożliwiać jego projekcję, 

- filmy można nakręcić w dowolnym miejscu (w szkole, na boisku, w domu itd.),  

w zaaranżowanej przestrzeni albo w plenerze, 

- film powinien mieć tytuł oraz zawierać napisy początkowe i końcowe, 

- zgłaszający film ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku 

z wykorzystaniem filmu, 

- należy pamiętać o tym, że muzyka użyta w filmie nie może naruszyć praw autorskich osób 

trzecich i musi posiadać jedną z licencji Creative Commons; upewnij się czy i jak autorzy 

utworów wymagają oznaczenia użycia ich muzyki (można skorzystać ze stron oferujących 

darmową muzykę np. www.bensound.com), 

- w przypadku licencji Creative Commons należy podać autora, tytuł, link do źródła skąd 

pochodzi utwór, nazwę licencji oraz link do licencji - najlepiej podać te informacje  

w napisach końcowych filmu, 

- praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich, 



- prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych 

przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej, 

obraźliwych czy wulgarnych, 

- dopuszcza się przedstawienie tematu w sposób żartobliwy, ale nie satyryczny czy ironiczny, 

- prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną 

zdyskwalifikowane, 

- do oceny złożonych filmów zostanie powołana komisja konkursowa,  

- pod uwagę będą brane: oryginalny pomysł, wykonanie, wkład pracy, ogólne wrażenia 

artystyczne, 

- we wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje komisja konkursowa, 

-  ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji. 

 

Cele konkursu: 

 - zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych.  

 - aktywizacja twórcza uczniów, 

-  kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, 

- inspirowanie uczniów do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych i wychowawczych, 

- promowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 


