
Regulamin szkolnego konkursu 

„LEKTURY SZKOLNE W FILMOWYM KADRZE” 

 

§ 1. 

CELE 

 

1. Głównym celem konkursu jest: 

 Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej oraz próby własnej interpretacji 

lektur szkolnych. 

 Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu będącego adaptacją lektury szkol-

nej. 

 Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych. 

 Promocja młodych talentów. 

 

 

§ 2. 

TEMAT KONKURSU 

 

1. Temat konkursu brzmi: „LEKTURY SZKOLNE W FILMOWYM KADRZE” 

2. Zaprezentowane filmy powinny powstać w oparciu o teksty lektur znajdujących się w podstawie 

programowej przewidzianej dla szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Jako podstawa programowa rozumiany jest przykładowy spis utworów, przedstawiony przez Mi-

nisterstwo Edukacji Narodowej. 

 

§ 3. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie. 

2. Praca może być stworzona przez uczestnika indywidualnego lub przez grupę reżyserską. 

3. Aktorami mogą być wyłącznie osoby, które są uczniami ZSE. 

 

§ 4. 

PRACA KONKURSOWA 

 

1. Uczestnicy konkursu przedstawiają, zapisaną na płycie CD, jedną pracę konkursową w formacie 

zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Video (o rozszerzeniu mp4 lub mov), którego czas pro-



jekcji nie przekracza 10 minut. Dodatkowo na płytę CD nagrywają minimum dwa zdjęcia z planu 

filmowego o rozdzielczości nie mniejszej niż 250-300 dpi, które mogą zostać wykorzystane przez 

organizatorów (np. na plakacie, w prezentacji itp.). 

2. Uczestnicy mają za zadanie w oryginalny sposób przedstawić treść wybranej lektury. 

3. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i gatunku filmowym 

(np. horror, western itp.) oraz technice (np. animacji). 

4. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne. 

5. Praca, winna być zapisana na płycie CD, opatrzona godłem. Wszystko razem zapakowane w koper-

cie z napisem: „LEKTURY SZKOLNE W FILMOWYM KADRZE” 

6. Godło powinno stanowić jedyny znak rozpoznawczy grupy (oprócz tytułu filmu), który jest do-

stępny dla Jury. 

7. Godło powinno, obok tytułu, znaleźć się w czołówce filmu. W pracy konkursowej nie powinny się 

znaleźć żadne dodatkowe dane związane z uczestnikami, którzy ją zgłosili (czyli nazwiska akto-

rów, reżyserów i pozostałych członków ekipy filmowej). 

8. Zamieszczenie dodatkowych danych uczestnika w filmie będzie się wiązać z dyskwalifikacją pracy 

konkursowej. 

9. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. 

Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez 

prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

10. Uczestnik zobowiązuje się złożyć oświadczenie, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada do 

niej wszelkie prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie filmu w celach promocji 

konkursu. 

11. W przypadku wykorzystania w filmie materiałów archiwalnych bądź fragmentów innych filmów 

konieczne jest posiadanie przez uczestnika zgody na ich wykorzystanie oraz dołączenie jej do kar-

ty zgłoszenia. 

 

§ 5. 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

 

1. Prace konkursowe należy składać do 24 lutego 2017 roku u nauczycieli języka polskiego  

Bogusławy Sałęgi, Arlety Starczewskiej, Barbary Sykulskiej lub Kornelii Wyszyńskiej. Wraz z pracą 

należy złożyć kartę zgłoszenia, pisemną zgodę na wykorzystanie złożonych materiałów w celach 

promocji konkursu (do pobrania na stronie szkoły) oraz ewentualną zgodę na wykorzystanie cu-

dzych filmów, kompozycji muzycznych itp. . 



2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które nie były nigdzie wcześniej publiczne 

prezentowane, zgłaszane do udziału w innych konkursach, zamieszczane w całości lub we frag-

mentach w Internecie. 

3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody 

na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych oso-

bowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) oraz rozszerzenie praw autorskich oraz majątkowych na rzecz Ze-

społu Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16, 31-114 Kraków. Tym samym uczestnicy konkursu 

nie mogą rozpowszechniać prac konkursowych poprzez np. umieszczanie ich w Internecie przed 

ogłoszeniem oficjalnych wyników konkursu. 

4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym wyrażają 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym wykorzystanie wizerunku). W przy-

padku osób niepełnoletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub praw-

nych opiekunów. 

5. W karcie zgłoszenia powinni zostać uwzględnieni wszyscy uczestnicy biorący udział w pracach 

nad filmem konkursowym (z wyszczególnieniem roli odgrywanej w trakcie tworzenia filmu, nie 

tylko aktorzy, ale również reżyser, operator kamery itd.). 

 

 

§ 6. 

PRACA JURY  

1. Konkurs  zostanie  rozstrzygnięty  na  drodze  niejawnego  głosowania.  

2. Każdy uczeń będzie mógł wytypować jeden, najlepszy jego zdaniem – film.  

3. W głosowaniu wezmą też udział pracownicy Zespołu Szkół Energetycznych (każdy będzie mógł 

oddać 1 głos). 

4. Głosowanie odbędzie się w dniach 27.02-6.03.2017 r. 

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych. 

 

§ 7. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

 

1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatorów i poda-

nym do wiadomości publicznej na stronie internetowej Szkoły. 

2. Po ogłoszeniu wyników zwycięskie i wyróżnione filmy zostaną opublikowane na stronie interne-

towej Szkoły. 

 



 

 

 

§ 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie zse.krakow.pl. 

2. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu, przedłużenia czasu trwania 

konkursu lub przedłużeniu terminu ogłoszenia wyników w każdym czasie, pod warunkiem, że nie 

naruszy to praw nabytych przez uczestników.  

3. O zmianie Regulaminu, przedłużeniu czasu trwania  konkursu  lub  przedłużeniu  terminu  ogłosze-

nia wyników  organizatorzy powiadomią na stronie internetowej zse.krakow.pl 

4. Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  nieprzestrzeganie  przez  uczestników posta-

nowień  niniejszego  Regulaminu, w szczególności,  jeżeli  praca  konkursowa  będzie sprzeczna  

z prawem lub będzie naruszać prawa osób trzecich. 

 


