
Zespół ds. Promocji ogłasza konkurs  

na amatorski film promujący szkołę. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I  Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady konkursu na amatorski film 

promujący L.O. w Słupcy. 

2. Organizatorem konkursu jest zespół promocyjny. 

3. W przypadku jakichkolwiek pytań informacji udzielają Pani M. Tykwa, J. Sobutka 

oraz W. Radliński. 

II Cele konkursu 

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 multimedialnych w pracy wychowawczej. 

III Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie biorą udział wszystkie klasy L.O. w Słupcy. 

2. Wychowawcy wyznaczają lidera grupy osób odpowiedzialnych za nagranie oraz 

dostarczenie filmu. 

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 wizerunek L.O. Słupca, 

c) zawierający następujące elementy: 

- odwołanie do tradycji szkoły w regionie, 

- prezentację współczesnego wizerunku liceum: jego uczniów, pracowników, bazy 

dydaktycznej itp. 

- przedstawienie tematu może mieć charakter dowcipny, ale nie satyryczny, ironiczny 

czy prześmiewczy. 



4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 film nakręcony np. kamerą cyfrową, telefonem 

komórkowym lub aparatem fotograficznym, którego czas wynosi od 8 do 10 minut. 

5. Film musi zawierać czołówkę, napisy końcowe uwzględniające aktorów oraz reżysera. 

6. Film w formacie avi, mpg, mp4 na płycie DVD.  

7. Filmy nie mogą być zabezpieczone przed przegrywaniem 

IV Zgłaszanie filmów 

1.  Filmy konkursowe przekazujemy osobiście do sekretariatu liceum z opisem 

autora/autorów. 

2.  Organizator nie zwraca przekazanych materiałów. 

3.  W żadnym wypadku zgłoszony film nie może naruszać praw osób trzecich.  

4.  Termin oddania filmów upływa 14.12.2018r. o godz. 15.00.  

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

regulaminem warunków. 

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

fragmentów w celach promujących L.O. 

7. Autorzy odpowiadają za przestrzeganie praw autorskich przy korzystaniu z obcych 

materiałów (np.: utworów muzycznych, graficznych itp.) 

V Ocena filmów 

1.   Ostatecznej oceny filmów dokona Jury powołane przez dyrektora szkoły oraz zespół ds. 

Promocji.                         

2.   Jury wyłoni zwycięzców konkursu i ogłosi wyniki 10 stycznia 2019r.  

3. Sposób oceny: 

− zgodność z regulaminem, 

− poprawność merytoryczna, 

− czytelność przekazu, 

− pomysłowość w sposobie interpretacji tematu, zastosowanie muzyki, kostiumów, scenografii, itp.  

VI  Nagrody 

1.  Organizator przewiduje następujące nagrody: 

I miesce – nagrody rzeczowe i 2 dni wolne od pytania 

II miejsce – nagrody rzeczowe i 1 dzień wolny od pytania 

III miejsce – nagrody rzeczowe i 1 dzień wolny od pytania 



VII Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu. 

2. Informacje dotyczące konkursu umieszczone są na stronie internetowej Organizatora. 

3. Ekipa filmowa oraz aktorzy nie będą dochodzić od organizatorów wynagrodzenia, w tym 

w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronach internetowych 

oraz w przypadku innego publicznego udostępniania filmu. 

4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

5. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.  

6. Uczestnicy, którzy naruszą regulamin konkursu, jak również obowiązujące w Polsce 

przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, 

zostaną wykluczeni z konkursu.  

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące w nim 

udział na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych na potrzeby konkursu, w 

szczególności na podanie imion i nazwisk, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

8. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

 


