
 

Regulamin 
V Międzyszkolnego Konkursu Filmowo - Fotograficznego 

dla szkół podstawowych i gimnazjalnych 
miasta Włocławek oraz powiatu włocławskiego 

pt. ,,W przyjaźni moc’’ 
 

Konkurs pod honorowym patronatem            
jednego z czołowych aktorów polskiego kina Pana Jana Nowickiego 
 

Organizator i czas trwania konkursu: 

1. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we 

Włocławku. 

2. Prace należy przesyłać do organizatora do 06.03.2017r. 

3. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się  

dnia 14 marca 2017 o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej Nr 23 przy                                     

ul. Wyspiańskiego 3 we Włocławku. Uroczystość uświetnią artyści sceny włocławskiej  

4. Koordynatorzy konkursu: p. Karina Caban, p. Dorota Rogiewicz,  

p. Agnieszka Ćwiklińska, p. Joanna Gołembiewska, p. Michał Augusiak 

5. W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny 660532973  

lub mailowy karinasp23@poczta.onet.pl 

Cele konkursu: 

1. Rozpowszechnianie i popularyzacja kina/fotografii jako dziedziny sztuki. 

2. Kształcenie umiejętności obserwowania otaczającej nas rzeczywistości. 

3. Pobudzenie kreatywności wśród uczniów. 

 

Kategoria tematyczna konkursu  

Klasy I – III szkoły podstawowej  

1. Fotografia w rozmiarze A-4 ukazujące temat przyjaźni  

Klasy IV – VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum 

2. Filmik dotyczący przyjaźni   

Warunki uczestnictwa  konkursie: 

1. Konkurs będzie oceniany w trzech  kategoriach: 

- klasy I – III szkół podstawowych 

- klasy IV – VI szkół podstawowych 

- klasy I – III  szkół gimnazjalnych. 

2. W kategorii filmu w konkursie mogą brać udział osoby indywidualne lub grupy 

(maksymalnie 3- osobowe). Aktorzy biorący udział w nagraniu nie są traktowani jako 

uczestnicy, jeżeli nie zostali wpisani w formularzu zgłoszeniowym. 

3. W kategorii fotografii autorem może być jedna osoba. 

  



 

Zasady konkursu: 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować filmik o tematyce przyjaźni trwający 

maksymalnie 2 minuty  lub wykonać fotografię w rozmiarze co najmniej A – 4 

(fotografia - tylko uczniowie klas I – III SP) 

2. Treść filmików może mieć charakter komediowy lub poważny, fabularny lub 

dokumentalny. 

3. Każdy uczestnik konkursu lub grupa może zgłosić jeden filmik. 

4. Każdy filmik/fotografia zgłoszony do konkursu powinien opierać się na następujących 

zasadach: 

 pokazać przyjaźń jako nieodłączny i ważny element życia, 

 nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa, 

 musi być zgodny z normami obyczajowymi. 

5. Filmiki powinny być przygotowane w formie nadającej się do emisji. 

6. Fotografię należy dostarczyć do organizatora w wersji papierowej 

    rozmiarze co najmniej A – 4 

7. Płytę DVD  z nagraniem gotowego filmu (z nazwą szkoły na wierzchniej  

          stronie płyty, a nie na opakowaniu)  należy przesłać do organizatorów 

          konkursu. 

8. Ekipa filmowa musi posiadać pełnoletniego opiekuna/ autor fotografii – np. rodzica czy 

nauczyciela. Opiekun nie jest członkiem ekipy, nie bierze udziału 

w konkursie. UWAGA! Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo, życie i zdrowie członków Ekipy w czasie działań podejmowanych                  

w związku z konkursem. 

9. Jury powołane przez Organizatorów po zakończeniu etapu zgłoszeń, 

wybierze zwycięzców, biorąc pod uwagę spełnienie w/w warunków, zgodność z myślą 

przewodnią  konkursu, oryginalność, pomysłowe 

 i innowacyjne podejście do tematu, jakość nagrania/zdjęcia i montażu. Autorzy   

filmików/fotografii, wybrani do puli laureatów otrzymają nagrody i dyplomy. 

10. Wysyłając zgłoszenie na konkurs rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyrażają 

zgodę na przetwarzanie ich danych do celów konkursu mając jednocześnie prawo 

wglądu do nich i do ich poprawiania. 

11. Ponadto uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z pracy 

konkursowej zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności 

wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki 

publicznego udostępniania. 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów konkursu. 

Ponadto  zrzekam się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z pracy konkursowej 

zgodnie z Regulaminem Konkursu „W przyjaźni moc”,   

w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej 

oraz inne przypadki publicznego udostępniania. 

 

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

         (data)                                                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



 

 

 

 

METRYCZKA DO PRACY PLASTYCZNEJ (prosimy  o przyklejenie jej do pracy 

konkursowej) 
 

 

NAZWA SZKOŁY:………………………………………………………….. 

ADRES I TELEFON SZKOŁY:…………………………………………… 

 

DANE OPIEKUNA: 

IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………. 

TELEFON KONKTAKTOWY…………………………………… 

ADRES E-MAIL…………………………………………………… 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY KONKURSOWEJ: 

……………………………………………………….. 

KLASA I WIEK: …................................................................... 

 

 

                                                                                        PIECZĘĆ 

                                                                                        DYREKTORA SZKOŁY 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  KONKURSU  FILMOWEGO 

„W PRZYJAŹNI MOC” 

 

NAZWA SZKOŁY:………………………………………………………….. 

ADRES I TELEFON SZKOŁY:…………………………………………… 

 

DANE OPIEKUNA EKIPY FILMOWEJ: 

IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………. 

TELEFON KONKTAKTOWY…………………………………… 

ADRES E-MAIL…………………………………………………… 

 

IMIONA I NAZWISKA, KLASA CZŁONKÓW  EKIPY FILMOWEJ: 

1……………………………………………………….. 

2………………………………………………………... 

3………………………………………………………… 

 

                                                                                        PIECZĘĆ 

                                                                                        DYREKTORA SZKOŁY 
 

                                                    


