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„Moja szkoła ............ ” 
Konkurs filmowy 

 
REGULAMIN 

 
I. Cele konkursu 

1. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych. 
2. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej. 
3. Promocja szkoły, do której uczęszcza uczeń. 
4. Zainteresowanie uczniów gimnazjum ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych. 

 

II. Przepisy ogólne  

1. Inicjatorem konkursu filmowego „Moja szkoła …………… ” jest ZSP w Kamieńsku. 
2. Organizatorami konkursu są Pani Alicja Grządzielska Deska i Pani Ewa Ziółkowska. 
3. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat historii  

i tradycji szkoły, rozwijanie pasji i zainteresowań związanych ze sztukami 
audiowizualnymi oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym.  

 

III. Warunki uczestnictwa  

1. W konkursie biorą udział uczniowie ZSP w Kamieńsku. 
2. Uczniowie przygotowują prace konkursowe indywidualnie lub w zespołach  

(2-3 osoby). 
3. Deklaracje przystąpienia do konkursu uczniowie przekazują organizatorom do  

15 lutego 2016 r. Kartę zgłoszeniową można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze 
strony internetowej szkoły.  

4. Prace konkursowe należy oddać organizatorom konkursu do 10 marca  2016 r.  
5. Film należy zamieścić na płycie CD lub DVD.  
6. Filmy można zgłaszać w następujących kategoriach:  
 film reklamowy (reklama szkoły) - czas trwania do 1 minuty  
 scenka z życia szkoły lub klasy - czas trwania do 2 minut  

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia do konkursu – w wyjątkowych 
przypadkach – filmów nie spełniających ww. ram czasowych.  

8. Organizatorzy powołają jury, które z nadesłanych filmów wybierze najlepsze i przyzna 
nagrody.  

9. Decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna . 
 

IV. Nagrody  

1. Jury konkursu powołuje Dyrektor ZSP w Kamieńsku.   
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. O sposobie rozdzielenia nagród 

decyduje Jury konkursu . 
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2016 r.  

 

V. Postanowienia końcowe  

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac do celów 
reklamowych i promocyjnych związanych z działalnością ZSP . 

2. Osoby występujące w filmach wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku.  
3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
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4. W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy konkursu.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie ma rangi konkursów, o których mowa w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji 
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. 
zmianami). 

 


