
 1 

Międzyszkolny Konkurs Filmowy 

Literatura filmem pisana 

 

I ORGANIZATOR KONKURSU 

Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie 

ul. Kazimierza Wielkiego 5 

43 -200 Pszczyna 

tel. (32) 210 - 36 -20 

Opiekunowie:  

Monika Mak – Matusiak e- mail mmak28@wp.pl 

Renata Bielecka – Witek e- mail reniawitek10@gmail.com 

II ADRESAT KONKURSU 

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

III CELE GŁÓWNE KONKURSU 

- rozwijanie zainteresowań literaturą i filmem 

- ćwiczenie umiejętności społecznych 

- promowanie talentów 

- nagrodzenie najciekawszego filmu będącego adaptacją wybranego tekstu literackiego  

IV CELE SZCZEGÓŁOWE KONKURSU 

- próba własnej interpretacji tekstu literackiego 

- edukacja w zakresie powstawania filmu 

- zachęcenie uczestników do aktywnego, twórczego spędzania wolnego czasu 

- zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych w celach 

edukacyjno – wychowawczych 

V OCENA KONKURSOWA 

Ocenie będzie podlegać samodzielnie nakręcony film, a w szczególności pomysł, 

technika wykonania, wrażenie artystyczne 

Ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Uczniowie szkół gimnazjalnych - I kategoria  

 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - II kategoria 

mailto:mmak28@wp.pl
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VI ETAPY KONKURSU 

- do 20 kwietnia 2016r. dostarczanie / nadsyłanie prac na konkurs 

- 06 maja 2016r. rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników (m.in. na stronie 

internetowej szkoły) 

- wręczenie nagród i wyróżnień 

VII TEMAT KONKURSU  

Podtytuł konkursu w roku szkolnym 2015/2016 brzmi: W świecie utworów Ignacego 

Krasickiego. Tym samym wszystkie filmy zgłoszone do konkursu winny nawiązywać 

do twórczości wskazanego autora. 

VIII ZASADY KONKURSU 

- Praca może być stworzona przez uczestnika indywidualnego lub przez grupę  

(5 –8 osób). 

- Grupa reżyserska winna składać się z uczniów uczęszczających do tej samej szkoły  

- Uczestnik indywidualny / grupa może zgłosić jeden film 

- W tworzenie pracy konkursowej mogą być zaangażowani tylko uczniowie i nauczyciel 

– opiekun. Współpraca z osobami związane profesjonalnie z filmem bądź telewizją 

skutkować będzie dyskwalifikacją pracy 

- Czas trwania filmu: od 5 do 10 minut 

- Praca może zostać wykonana w dowolnej technice ( np. animacja, etiuda fabularna)  

i gatunku filmowym (np. komedia, horror, western, melodramat) 

- Film należy nakręcić kamerą, aparatem cyfrowym bądź telefonem komórkowym 

- Film należy zapisać na płytach CD lub DVD w formacie zgodnym z odtwarzaniem 

Windows Media Player, Quick Time lub All Player  

- Nośnik powinien zawierać czytelny opis: tytuł filmu, nazwisko głównego reżysera, 

nazwę szkoły 

- Każdy film powinien posiadać czołówkę oraz napis „koniec” i listę twórców  

- Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

trzecich 

- Wykorzystane w pracy konkursowej materiały (np. podkład muzyczny) muszą 

pochodzić z legalnego źródła  

- Prezentowane w pracy treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 

zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego 

wychowania i kultury osobistej. 
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- Uczestnicy konkursu nie mogą rozpowszechniać prac konkursowych poprzez 

np. umieszczanie ich w Internecie przed ogłoszeniem oficjalnych wyników konkursu, 

czyli przed 06 maja 2016r. 

IX ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

- Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami należy składać 

do 20 kwietnia 2016r w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie z dopiskiem 

„Konkurs filmowy”. W przypadku zgłoszeń pocztowych decyduje data stempla 

pocztowego 

- Pracę do konkursu może zgłosić wyłącznie nauczyciel opiekujący się twórcami filmu 

- Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które nie były nigdzie wcześniej 

publikowane 

- Za zgłoszone do konkursu prace będą uważane te, które spełnią warunki formalne 

(patrz ZASADY KONKURSU) i będą do nich dołączone stosowne dokumenty 

(KARTA ZGŁOSZENIA, OŚWIADCZENIA ) 

- Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom 

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

zdyskwalifikowane. 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji filmów 

konkursowych (m.in. strona internetowa szkoły) 

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06 maja 2016r. 

- Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureatom przyznane zostaną 

nagrody rzeczowe 

- W razie wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami:  

 *Monika Mak – Matusiak e-mail mmak28@wp.pl  

 * Renata Bielecka –Witek e-mail reniawitek10@gmail.com 

mailto:mmak28@wp.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA 

TYTUŁ FILMU: 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………... 

ŹRÓDŁO INSPIRACJI – autor i tytuł utworu literackiego 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

IMIĘ I NAZWISKO TWÓRCY ( TWÓRCÓW) / KLASA / FUNKCJA , UDZIAŁ 

W FILMIE 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………………………..

…...………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………… 

OPIEKUN, ADRES SZKOŁY, TELEFON, E-MAIL, 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

ŹRÓDŁA WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursowym i akceptuję jego treść. 

…………………………….    …………………………………. 

Miejscowość, data       …………………………………. 

        …………………………………. 

    ………………………………….  

   Czytelne podpisy uczestników 

Oświadczam, że posiadam pełne prawa autorskie do przesłanego na konkurs filmu oraz  

w wypadku prezentowania w nim wizerunków osób trzecich, posiadam ich zgodę na publiczną 

prezentację filmu (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

Jednocześnie przenoszę prawa autorskie na organizatora konkursu w zakresie utrwalania, 

zwielokrotniania oraz rozpowszechniania pracy w ramach oceny przez członków jury oraz promocji 

konkursu. 

…………………………….     …………………………………. 

Miejscowość, data       ………………………………….

        …………………………………. 

        …………………………………. 

Czytelne podpisy uczestników 

(w przypadku osób pełnoletnich) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia oraz promocji konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

…………………………….     …………………………………. 

Miejscowość, data       ………………………………….

        …………………………………. 

        …………………………………. 

Czytelne podpisy uczestników 

(w przypadku osób niepełnoletnich) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby 

przeprowadzenia oraz promocji konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

…………………………….     …………………………………. 

Miejscowość, data       ………………………………….

        …………………………………. 

…………………………………. 

Czytelne podpisy rodziców / prawnych 

opiekunów 

 


