Regulamin gminnego konkursu
filmowego „JESTEM reżyserEM”
I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorami konkursu filmowego jest Biblioteka
Szkoły Podstawowej w Kuninie.

II. CELE KONKURSU
 Popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów
 Rozwijanie pasji i zainteresowań związanych ze stosowaniem technik audiowizualnych oraz
narzędzi TIK
 Zachęcanie uczniów do podejmowania działań twórczych

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą wziąć uczniowie klas IV- VI ze szkół podstawowych z Gminy Goworowo.
2. Zadaniem głównym konkursu jest nagranie telefonem komórkowym lub innym urządzeniem
rejestrującego obraz video, krótkiego filmu na podstawie sceny z książki.
3. Film może być przygotowany z włączeniem techniki montażu za pomocą komputera, może
też zawierać napisy tytułowe i końcowe.
4. Film nie może zawierać treści powszechnie uważanych za obraźliwe, związanych z
dyskryminacją wyznania, płci, pochodzenia, przekonań.
5. Film musi dokładnie odtwarzać treść wybranej sceny z książki.
6. Uczniowie przygotowują nakręcony film konkursowy w zespołach (4- 6 osób).
7. Maksymalna liczba zespołów uczniów z danej szkoły to 3.
8. Uczniowie tworzący dany zespół powinni mieć swego opiekuna (nauczyciela), który będzie
nadzorował przygotowanie filmu, udzielał wskazówek, itp.
9. Maksymalny czas trwania filmu konkursowego to 10 minut, a minimalny 5 minut.
10. Film należy nagrać na płycie DVD lub CD, pendrive lub dysku przenośnym w jednym z
potocznie używanych formatów filmowych: AVI, DVX, MPG.
11. Film należy nagrać na podstawie sceny z książki podanej w bibliografii. Dany zespół wybiera
jedną książkę z podanej bibliografii i wybiera jedną scenę z tejże książki.

12. Bibliografia:
 „Bracia Lwie Serce” Astrid Lindgren
 „Emil ze Smalandii” Astrid Lindgren
 „Córka Czarownic” Dorota Terakowska
 „Oskar i Pani Róża” Eric-Emmanuel Schmitt

IV. ZGŁOSZENIA
1. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć deklarację uczestnictwa najpóźniej
do 20 marca 2017 roku.
2. Deklarację uczestnictwa można pobrać ze strony internetowej szkoły
www.kunin.szkolnastrona.pl (patrz Biblioteka), która jest dostępna wraz z regulaminem

konkursu lub osobiście u organizatorów.
3. Deklarację uczestnictwa należy wypełnić czytelnie, podpisać przez opiekuna danego zespołu
i dostarczyć do organizatorów osobiście, pocztą elektroniczną po zeskanowaniu
biblioteka.spkunin@gmail.com lub wysłać na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa w Kuninie
Kunin 22a
07- 440 Goworowo
4. Deklaracja stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Filmy konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej w
Kuninie w terminie
do 20 kwietnia 2017 roku.
6. Deklaracje oraz filmy dostarczone do organizatora po upływie powyższych terminów nie
będą brane pod uwagę.

V. PRAWA AUTORSKIE
1.

Osoby występujące w danym filmie powinny uzyskać pisemną zgodę rodziców lub

opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz wykorzystanie wizerunku ich dziecka.
2.

Opiekun merytoryczny wypełnia oświadczenie, że nagrany film nie narusza powszechnie

obowiązujących praw autorskich oraz zgłoszeni uczestnicy konkursu są jego autorami.
Oświadczenie musi by podpisane przez opiekuna każdego zespołu (załącznik nr 3).
3.

Twórcy zgadzają się na opublikowanie filmu na stronie internetowej organizatora oraz

odtwarzanie przez organizatorów konkursu.
4.

Zgoda na udział w konkursie i publikację wizerunku stanowi załącznik nr 2 do

regulaminu konkursu .

(uwaga: musi wypełnić ją rodzic każdego uczestnika konkursu).
5. Oświadczenia wyrażające zgodę na udział uczniów w konkursie oraz wykorzystanie
ich wizerunku muszą być dołączone do filmu.

VI. KOMISJA KONKURSOWA
1. Organizator powołuje komisję konkursową w skład której wchodzą: dyrektor Szkoły
Podstawowej w Kuninie, opiekunowie danych zespołów, jeden uczestnik wchodzący w
skład każdego zespołu.
2. Komisja konkursowa będzie oceniać nagrany film wg następujących kryteriów: gra
aktorska, scenografia, kostiumy, efekty dźwiękowe, reżyseria, opracowanie techniczne,
znajomość wybranej sceny.
3. Komisja przyzna nagrodę główną oraz wyróżnienia dla wszystkich uczestników.
VII. PRZEGLĄD I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Konkurs z prezentacją filmów odbędzie się w drugim tygodniu maja 2017 roku w
Szkole Podstawowej w Kuninie. O dokładnej dacie uczestnicy wraz z opiekunem zostaną
poinformowani na tydzień przed odbyciem się konkursu.
VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkie filmy nagrane i zapisane na nośnikach do momentu dostarczenia do
organizatorów pozostają pod opieką opiekuna –nauczyciela.
2. Nagrane filmy konkursowe pozostają u organizatorów, a nośniki są zwracane osobom
biorącym udział.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
4. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy konkursu.
6. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorzy.

Kontakt :
Szkoła Podstawowa w Kuninie

tel. 29 761-43-06
Martyna Twardziak – 694753058; Joanna Łojek - 505120585
email: biblioteka.spkunin@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i
życzymy powodzenia

