
 

 

                                                                                                                              

 

REGULAMIN KONKURSU 

„I’m so, so (Comme si comme ça) – Krzysztof Kieślowski – przeciętny geniusz.” 

 

1. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, przy współpracy z Polskim 

Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur i Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej.              

Adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Zadaniem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o Krzysztofie Kieślowskim jako twórcy polsko-francuskiej 

trylogii filmowej „Trzy kolory”; ponadto kształtowanie zainteresowań młodzieży sztuką filmową oraz 

umiejętności sprawnego posługiwania się językiem polskim i francuskim.  

3. Konkurs obejmuje pięć kategorii. Uczestnik konkursu może wybrać kategorię, w której chce uczestniczyć 

Zadania konkursowe: 

Test wiedzy na temat cyklu filmowego K. Kieślowskiego „Trzy kolory” (treść filmów, twórcy filmów: aktorzy, 

zdjęcia, muzyka…).  

Fotokonkurs 

Prosimy uczestników , aby zrobili zdjęcie, którym udowodnią, że są fanami cyklu filmowego K. Kieślowskiego 

i przesłali je na adres mailowy m.kuliberda3@gmail.com do dnia 2.03.2018 r. Prace niezgodne 

z regulaminem nie będą podlegać ocenie jury. Zdjęcie musi być autorstwa przesyłającego. Prawa autorskie 

do zwycięskich prac przechodzą w całości na Organizatora Konkursu. Prace zostaną opublikowane 

na facebooku III LO w Pszczynie, a wśród nich zostanie dodatkowo wyłoniona nagroda publiczności (praca, 

która zdobędzie najwięcej polubień).                                                                                                     

Scenariusz 

Spróbujcie wcielić się w scenarzystów i opiszcie, co może spotkać wybranego bohatera trylogii 

Kieślowskiego po zakończeniu fabuły filmu (praca w języku polskim lub francuskim; liczba słów – 300). 

Szczegółowy kryteria oceny – Załącznik nr 3. 

Amatorski film 

Film prezentujący biografię K. Kieślowskiego. Praca może być przygotowana indywidualnie lub w zespołach 

max.3-osobowych. Czas trwania filmu nie powinien przekraczać 5 minut. Praca konkursowa może zostać 

wykonana w dowolnie wybranej konwencji i technice. 

Prelekcja 

Przygotuj prelekcję w oparciu o filmy z cyklu „Trzy kolory” (lub jeden wybrany film) na jeden z podanych 

tematów. Szczegółowe kryteria oceny – Załącznik nr 2. 
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TEMATY: 

„Po co żyjemy?” 

„O samotności człowieka we współczesnym świecie.” 

„Czym jest wolność człowieka?” 

„Trzy kolory – Wolność, Równość, Braterstwo i ich znaczenie w życiu człowieka.” 

„Na podstawie wybranego filmu scharakteryzuj dramat człowieka uwikłanego w walkę z Losem.” 

„Zalety seryjności w kulturze wysokiej.” 

4. Uczestnicy mogą zgłaszać się do konkursu indywidualnie lub za pośrednictwem szkół oraz instytucji 

patronackich, wypełniając kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (Załącznik nr 1).              

5. Zgłoszenie Uczestników należy przesłać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 19 lutego 2018 r. wraz z 

informacją o wybranej kategorii. 

Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie 

 ul. Kazimierza Wielkiego 5 

             43-200 Pszczyna         z dopiskiem „Konkurs  „I’m so, so – Krzysztof Kieślowski.” 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 kwietnia 2018 r., podczas którego 
przeprowadzony zostanie test wiedzy i prelekcja na wybrany temat. 

Prace w pozostałych kategoriach prosimy przesłać do dnia 2 marca 2018r. 

 

6. Osoby do kontaktu:                                                                                                   

Marta Kuliberda – e-mail: m.kuliberda3@gmail.com  

Alina Jaworska – e-mail : alina.jaworska@wp.pl                                                                              

7. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na wykorzystanie jego zdjęć i nagrań dla 

celów promocji konkursu. 

8. Przebieg obrad Jury odbywa się w formie niejawnej; Organizatorzy nie udzielają żadnych informacji na temat 

szczegółów przebiegu obrad Jury. 

9. Decyzje Jury są nieodwołalne i nie podlegają procedurom odwoławczym. 

10. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez Uczestników w związku z udziałem w konkursie. 

11. Organizator zastrzega sobie, z przyczyn technicznych lub losowych, możliwość dokonywania zmian w 

regulaminie. 

12. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania konkursu w przypadku okoliczności uniemożliwiających 

jego przeprowadzenie.                              

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Organizatorzy: 

Marta Kuliberda 

Alina Jaworska 
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