REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
„Moja szkoła”
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na
amatorskie filmy, promujące Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach
(zwany dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w
Proszowicach (zwany dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs ma na celu:
a) promowanie aktywności i kreatywności uczniów;
b) inspirowanie uczniów do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych i
wychowawczych;
c) doskonalenie
umiejętności
stosowania
nowoczesnych
technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
4. W konkursie biorą udział uczniowie wszystkich klas w Zespole Szkół im. Bartosza
Głowackiego w Proszowicach – indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 4osobowe drużyny).
5. Do konkursu mogą być zgłoszone filmy, które spełniają następujące warunki:
a) są przeznaczone do publikacji w Internecie lub do projekcji multimedialnej;
b) kształtują pozytywny wizerunek szkoły;
c) posiadają odpowiednie parametry techniczne: rozdzielczość: 1280 x 720 (16:9
HD) lub 1920 x 1080 (16:9 Full HD), format zapisu: mpg, mov, avi;
d) film może być nakręcony: kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub
aparatem fotograficznym;
e) czas trwania filmu: od 3 do 5 minut.
6. Filmy konkursowe należy zapisać na nośniku DVD i złożyć w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „Konkurs filmowy” w sekretariacie szkoły do dnia 16 marca 2018 r.
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do filmu karty zgłoszenia oraz
zgody na publikację wizerunku osób trzecich.
8. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na wielokrotne i nieodpłatne
publikowanie nadesłanych prac na stronie internetowej organizatora, FB oraz
YouTube oraz opublikowanie swojego imienia i nazwiska w materiałach związanych
z konkursem.
9. 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.
10. 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.).
11. Oceny filmów dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. decyzje jury
są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
12. Autorzy najlepszych filmów zostaną nagrodzeni.

Załącznik 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE FILMOWYM
Imię i nazwisko: .....................................................................................................................
klasa: .......................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Filmowego „Moja szkoła” i
akceptuję jego treść.
Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do filmu i przenoszę je na Organizatora w
zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności dostosowania filmu do wymogów, jakie muszą zostać
spełnione przed jego publikacją.
Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w Dz.U. 1994 nr
24 poz. 8 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym
w szczególności w zakresie wykorzystania, wystawiania, udostępniania na stronach
internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych,
bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
Wyrażam zgodę na udział mojej/-go córki/syna na udział w konkursie filmowym
*
.......................................................
.......................................................
.......................................................
……………………………………
data i podpis autora/-ówfilmu
……………………………………..
*Podpis rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu

Załącznik 2
METRYKA FILMU
(wypełniamy tylko te pola, które mają zastosowanie)
Tytuł filmu

Rok produkcji

Czas trwania

Autor/Autorzy filmu

Autor/Autorzy scenariusza

Autor/Autorzy zdjęć

Utwory wchodzące w skład filmu
Tytuł utworu

Rodzaj utworu

Kompozytor

Autor tekstu

Nazwisko wykonawcy

Właściciel praw

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, akceptuję jego postanowienia
oraz jestem uprawniony/a do zgłoszenia filmu na konkurs.
.................................................
data i podpis osoby zgłaszającej

