Powiatowy Konkurs filmowy
,,Moda na czytanie”
Regulamin
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego
w Proszowicach.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych
gimnazjów powiatu proszowickiego.
3. Konkurs ma na celu:
a) zachęcenie młodzieży do aktywności czytelniczej;
b) promocję aktywności twórczego odbioru tekstów literackich;
c) zachęcenie młodzieży do różnorodnego wykorzystania urządzeń
multimedialnych.
4. Praca może być wykonana indywidualnie lub przez grupę uczniów –
maksymalnie 3 osoby.
5. Zgłoszony film musi być zgodny z tematem (może to być np. teledysk;
reklama książki, biblioteki i czytelnictwa w środowisku młodzieży;
wzorowe czytanie wybranego fragmentu tekstu literackiego;
inscenizacja wybranej sceny z książki; zaaranżowana rozmowa z
autorem bądź bohaterem dzieła literackiego itp.)
6. Uczestnicy konkursu zgłaszają do oceny filmik nagrany telefonem
komórkowym lub tabletem w jednym z popularnych formatów: AVI,
MOV, MP4. Czas nagrania nie może przekroczyć 5 minut.
7. Prace oceni jury powołane przez organizatora. Przy ocenie jury
uwzględni: oryginalność ujęcia tematu, wrażenie artystyczne, jakość
nagrania. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
8. Prace zapisane na płycie DVD należy dostarczyć w zamkniętej
kopercie do dnia 27 marca 2017 r. do siedziby organizatora:
Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego
ul. 3 Maja 107
32-100 Proszowice
z dopiskiem „Powiatowy Konkurs Filmowy – Moda na czytanie”

9. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi
4 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego
w Proszowicach.
10.Uczestnik, przystępując do konkursu oświadcza, że osoby występujące
w filmie wyraziły zgodę na wykorzystanie wizerunku.
11.Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na wielokrotne
i nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac oraz opublikowanie
swojego imienia i nazwiska w materiałach związanych z konkursem
oraz na stronie internetowej organizatora i FB.
12.Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem filmu
i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając
z odpowiedzialności prawnej organizatora konkursu.
13.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego
regulaminu,
oświadczeniem
posiadania
praw
autorskich
do nadesłanych prac, zgodą rodziców/opiekunów na udział w konkursie
osoby niepełnoletniej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych
przez organizatora na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
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