Regulamin konkursu filmowego
"Drugie Liceum - moja szkoła"
ORGANIZATOR
1.
Organizatorem konkursu jest Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie.
2.
Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie ma rangi konkursów, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13,
poz. 125 z późn. zmianami).
3.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
CELE KONKURSU
1.
Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
2.
Promocja twórczego sposobu realizacji filmu.
3.
Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.
4.
Promocja szkoły, do której uczęszcza uczeń.
5.
Zainteresowanie uczniów gimnazjum ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych dla
których organem prowadzącym jest Miasto Krosno.
TEMAT KONKURSU
Organizatorzy konkursu oczekują na filmy, których tematem będzie życie szkoły widziane
oczyma uczniów, na przykład: walory szkoły, jej historia, dyrektorzy i pracownicy,
organizacje i inicjatywy szkolne, sukcesy uczniów oraz inne pomysły związane z II Liceum
Ogólnokształcącym w Krośnie.
ZASADY UCZESTNICTWA
1.
Konkurs skierowany jest do uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Krośnie.
2.
Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 5 osób).
3.
Na konkurs każdy uczestnik lub zespół może przesłać jeden film / prezentację
multimedialną.
5.
Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę konkursową
w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie
przekracza 5 minut.

6.
Na końcu filmu, prezentacji lub przewodnika musi być umieszczona informacja o
autorze/autorach: imię, nazwisko autora/autorów, klasa.
7.
Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad,
reportaż).
8.
Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu urządzenia
multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
9.
Prace będą oceniane przez w pierwszym etapie niezależną komisję, która wybierze najlepsze
filmy i prezentacje. W etapie drugim zostanie ogłoszone głosowanie przez internet na
najlepsze filmy zamieszczone na stronie szkoły.
10.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość
merytoryczna.
ZGŁOSZENIA
1.
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem należy składać do
7 października 2018 do Pani Anny Przybyłowicz lub Katarzyny Przybyłowicz-Ciszewskiej.
2.
Do pracy musi zostać dołączone oświadczenie następującej treści: „Zgłoszony do
konkursu film jest mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
zgłoszonego do konkursu filmu w celach promocyjnych przez MZS nr 4. Oświadczam, że
prawa autorskie dotyczące w/w materiałów przenoszę na szkołę na wszystkich polach jego
eksploatacji”.
KOMISJA KONKURSOWA
Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez
komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1.
Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 26 października 2018 na sali gimnastycznej.
O formie i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni osobiście.
2.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
3.
Organizator planuje przyznać nagrody główne dla zwycięzcy w formie rzeczowej oraz
ewentualnie nagrody dodatkowe.
PRAWA AUTORSKIE

1.
Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności
osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych
przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury
osobistej.
2.
Organizator, w związku z przeniesieniem na niego praw autorskich do filmów przez
uczestników, zastrzega sobie prawo do nieograniczonego kopiowania filmów i ich
publicznej emisji w celach promocji, dlatego nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane
przed przegrywaniem.
3.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć,
wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno - informacyjnych
Organizatora.
4.
Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem
w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze
zdjęć i nagrań, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć i nagrań
na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć i nagrań.
UWAGI KOŃCOWE
1.
Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD i DVD pozostają
w archiwum Organizatora konkursu i nie będą zwracane.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu
bez podania przyczyn.
3.
Integralną częścią niniejszego Regulaminu są wzory: karty zgłoszenia do konkursu
oraz Oświadczenia o przeniesieniu na Organizatora praw autorskich.

