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REGULAMIN KONKURSU: 

„MORCINKOWE KADROWANIE.  

CZERWONY JAK CEGŁA” 

 

1. IDEA KONKURSU: 
Głównym celem szóstej edycji regionalnego konkursu „Morcinkowe 

kadrowanie. Czerwony jak cegła” jest zapoznanie młodzieży z historią, 

kulturą naszego regionu oraz wyzwolenie twórczych pokładów wyobraźni.   

 

2. WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST: 
 Bycie uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej w jednym 

z wymienionych miast: Katowice, Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, 

Gliwice, Siemianowice, Piekary Śląskie, Siewierz, Tarnowskie Góry 

lub Świętochłowice.  

 Nakręcenie krótkiego filmu, który przedstawi w dowolny sposób 

(może to być forma dokumentalna, fabularyzowana lub inna) śląską 

architekturę jako całość lub też jakiś jej fragment (np. jeden 

budynek lub osiedle – jego historię, styl architektoniczny itp.). Czas 

filmu nie powinien przekroczyć pięciu minut. 

 (W zespole może być maksymalnie 3 uczniów oraz nauczyciel – 

opiekun uczniów; z jednej szkoły mogą pochodzić maksymalnie dwa 

zespoły uczniów; możliwe jest tworzenie zespołów uczniowskich, 

których członkowie nie uczęszczają do jednej szkoły, w takim 

przypadku opiekun reprezentuje jedną szkołę, dom kultury, ognisko 

pracy pozaszkolnej itp.; film może być nakręcony: telefonem, 

kamerą, aparatem fotograficznym itp.). 

 Przesłanie potwierdzenia udziału w konkursie na adres: 

adamciupak@o2.pl 

Potwierdzenie powinno zawierać: deklarację udziału, nazwę i adres 

szkoły (ewentualnie domu kultury, ogniska pracy pozaszkolnej itp.), 

imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz liczbę chcących wziąć 

udział w konkursie uczniów. 
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 Przysłanie filmu w formacie mp4 na adres adamciupak@o2.pl lub 

dostarczenie go na 2 płytach dvd na adres:  
 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

NR 17 IM. GUSTAWA MORCINKA 

UL. ARMII KRAJOWEJ 14,  

41- 608 ŚWIĘTOCHŁOWICE  

Z DOPISKIEM: „MORCINKOWE KADROWANIE.  

CZERWONY JAK CEGŁA”,  

(ADAM CIUPAK, MONIKA DZIUBIŃSKA, JOANNA 

PAJOR, AGNIESZKA ZIEMBA, ANITA TASARZ, 

MONIKA KĘPA).  

            Do płyty lub pliku w formacie mp4 powinna być dołączona informacja 

z następującymi danymi: 

1.  nazwa, adres i dane kontaktowe szkoły (ewentualnie domu 

kultury, ogniska pracy pozaszkolnej itp.),  

2.  imiona i nazwiska członków zespołu,  

3. imię, nazwisko oraz dane kontaktowe nauczyciela – 

opiekuna. 

 

3. OCENY FILMÓW DOKONA KOMPETENTNE JURY 

W SKŁADZIE:  
Tomasz Bartniczak – prezes Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych 

„In-nI”, działacz społeczny, pomysłodawca festiwalu filmów górniczych oraz 

Spotkań Górskich Lawiny, 

Michał Wroński – dziennikarz, podróżnik, znawca tematyki bałkańskiej,  

Uczniowie i opiekunowie (Adam Ciupak, Monika Dziubińska, Joanna Pajor, 

Agnieszka Ziemba, Anita Tasarz, Monika Kępa) – uczestnicy Koła Filmowego 

„Oskar”.  
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Na wyniki będą miały wpływ następujące czynniki: 

 techniczna dokładność wykonania (montaż, kadrowanie itp.), 

 twórcza inwencja,  umiejętnie opowiedziana historia, rzetelna praca 

dokumentacyjna, 

 wyraźne umiejscowienie filmu (zgodne z tematem konkursu) itp.. 

 

4. HARMONOGRAM KONKURSU: 
 02. 12. 2019 r. – 20. 12. 2019 r. – przesłanie potwierdzenia udziału 

w konkursie na adres: adamciupak@o2.pl, 

 02. 03. 2020 r. – 30. 04. 2020 r. – termin nadsyłania prac 

konkursowych na adres organizatora (liczy się data dostarczenia 

filmu), 

 18. 05. 2020 r. – 05. 06. 2020 r. – wytypowanie i zawiadomienie 

zwycięzców – laureatów 1, 2 i 3 miejsca, 

  Czerwiec 2020 r. – gala, na której zostaną ogłoszone wyniki 

i wręczone nagrody.  

Organizator, w przypadku dużego zainteresowania konkursem, zastrzega sobie 

przesunięcie terminu ogłoszenia wyników o 3 tygodnie. 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie szkoły. Organizator powiadomi 

zwycięzców indywidualnie, wysyłając informację na adres e – mail opiekuna lub 

dzwoniąc na podany przez niego numer telefonu. 

 

5. NAGRODY:     

Jakieś będą… (książki, sprzęt rtv itp.. Mamy nadzieję, że nagrody będą 

przynajmniej takiej samej wartości jak w poprzednich edycjach konkursu). 

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów 1, 2 i 3 miejsca 

(oczywiście dyplomy też będą). Ciągle, jak co roku, zabiegamy o nowych 

sponsorów.  
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6. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI 

PROSIMY O KONTAKT: 
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17: 

tel.: (32) 2454939 

 Adam Ciupak: tel.: 513 064 849 

                      adres e mail: adamciupak@o2.pl 

 

7. INFORMACJE O KONKURSIE MOŻNA ZNALEŹĆ 

NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY – 

ORGANIZATORA ORAZ NA SZKOLNYM FB. 
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