
REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU FILMOWEGO

§1 Organizator

Organizatorem konkursu filmowego, polegającego na przygotowaniu filmu fabularnego lub filmu
animowanego, jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego wraz z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

§2 Cel konkursu

Celem konkursu jest:

a) naświetlenie problemu braku ochrony środowiska
b) pokazanie możliwych rozwiązań tego problemu
c) pobudzenie twórczej aktywności młodzieży.

§3 Temat konkursu

Tematem konkursu jest pokazanie sposobów ochrony środowiska w życiu codziennym,
na przykład segregacja odpadów, wykorzystanie alternatyw dla plastikowych opakowań, oszczędzanie
energii.

§4 Terminarz

1. Zgłoszenia: do 20 lutego 2020 r.
2. Przesłanie prac: do 11 marca 2020 r.
3. Przegląd i ocena filmów: 12 - 19 marca 2020 r.
4. Data finału: 20 marca 2020 r.

§5 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół
Technicznych w Suwałkach.

2. Filmy zgłaszane do konkursu powinny być nadsyłane w formie zgłoszenia indywidualnego
lub zespołowego (dopuszczalne 2 osoby).

3. Szkoła oraz organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za udostępnianie
wizerunku osób biorących udział w konkursie.

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas nagrywania
filmu.

5. Uczestnik zobowiązany jest, w terminie do 20 lutego włącznie, zgłosić fakt udziału w konkursie
poprzez przesłanie drogą mailową (na adres: samorzaduczniowski2020zst@gmail.com)
lub do Opiekuna Samorządu - P. Anny Boguckiej (sala B107), informacji na temat formy
zgłoszenia (indywidaulne lub grupowe - max 2 osoby) wraz z imionami i nazwiskami
autorów projektu.

6. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia uczestników z udziału w konkursie,
jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał
w zgłoszeniu nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku informacji
o podjętych przez niego działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.

7. Wykluczeniu z konkursu podlegają również uczestnicy, co do których organizator uzyskał
informację, iż nie są autorami filmu i nie mają do niego praw.

8. Zgłoszenie filmu do konkursu i zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na jego późniejsze wykorzystanie przez organizatora niezależnie od tego
czy autor filmu został laureatem konkursu czy nie.



9. Uczestnicy konkursu upoważniają organizatora do nieodpłatnego korzystania
i rozporządzania zgłoszonymi do konkursu pracami w kontekście ich związku
z konkursem.

10. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie filmy autorstwa uczestników, nienaruszające
praw autorskich osób trzecich.

11. Filmy niespełniające wymagań określonych w regulaminie zostaną wyłączone z udziału
w konkursie.

12. Jury ma prawo nie przyznawać nagród w przypadku, gdy poziom prac nie będzie spełniał
wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora konkursu.
Jury ma również prawo podjąć decyzję o dowolnym podziale nagród.

13. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
14. Wszystkie przesłane filmy pozostają w archiwum organizatora.
15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w podanym terminie. Zostaną wtedy wręczone nagrody.

§6 Wymagania techniczne dotyczące przesyłanych filmów

1. Forma zapisu: plik w formacie MP4.
2. Długość: do 3 minut.
3. Rozdzielczość: FULL HD (1080p)
4. Wymagane 25 fps/s

§7 Sposób i termin nadsyłania prac

1. Filmy należy przesyłać na adres e-mail: samorzaduczniowski2020zst@gmail.com
z dopiskiem „Konkurs filmowy 2020” lub przynieść na pendrive do Opiekuna Samorządu
Uczniowskiego – Pani Anny Boguckiej (sala B107).

2. Filmy powinny być dostarczone w nieprzekraczalnym terminie: 11 marca 2020 r.
3. Wszystkie prace ze szkoły powinny być opisane w pliku tekstowym (imię, nazwisko autora

lub autorów, tytuł filmu, nazwa klasy, imię i nazwisko wychowawcy).
4. Nazwa pliku powinna być zgodna z następującym wzorem:

Nazwa_Klasy_Tytuł_filmu_Imię_Nazwisko.mp4
5. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować

na adres: samorzaduczniowski2020zst@gmail.com lub do Opiekuna Samorządu
Uczniowskiego - P. Anny Boguckiej (sala B107).

§8 Kryteria oceny

Prace konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu.
Ocenie podlegać będzie:

a) zgodność pracy z tematem,
b) trafność i oryginalność przedstawienia tematu konkursu,
c) walory artystyczne pracy,
d) dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych (możliwości programu).

§9 Nagroda

Przewidziane są nagrody rzeczowe dla uczestników, którzy zajmą w konkursie I, II i III miejsce.

§10 Unieważnienie konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku gdy:
a) nie wpłynie żadna praca konkursowa,
b) wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu.



§ 11 Ustalenia końcowe

1. Filmy powinny wyrażać własną inwencję artystyczną autora i nie mogą być powieleniem
istniejących projektów.

2. Dopuszcza się wykorzystanie w pracach gotowych grafik, zdjęć, filmów, dźwięków, tekstów
itp., jednak należy w pracy podać wykorzystane źródła.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych swoich danych
osobowych oraz wizerunku dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.).

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa
w konkursie.

5. Nadesłanie prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem
wszelkich praw autorskich osób trzecich.


