
Regulamin konkursu filmowo - fotograficznego 

„Jeden dzień z życia ucznia” 

ORGANIZATOR 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Milanówku. 
2. Konkurs zorganizowany jest w ramach obchodów 110-lecia Szkoły. 

CELE KONKURSU 
1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń 

multimedialnych. 
2. Kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego świata. 
3. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu lub fotoreportażu. 
4. Pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 
5. Propagowanie sztuki fotografowania i filmowania jako formy artystycznego wyrazu. 
6. Promocja i popularyzacja historii Szkoły, uświetnienie obchodów 110-lecia Szkoły. 

TEMAT KONKURSU 
Organizatorzy konkursu oczekują na filmy lub fotoreportaże, których tematem będzie 
dzień w szkole widziany oczami uczniów. 

ZASADY UCZESTNICTWA 
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły.  
2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: film i fotoreportaż. 
3. Autorem filmu/fotoreportażu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 

osoby). 
4. Na konkurs każdy uczestnik lub grupa może przesłać jedną pracę z każdej kategorii. 
5. Praca nie może być wcześniej nigdzie publikowana. 
6. Prace będą oceniane przez niezależną komisję, której werdykt jest ostateczny 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FILMÓW:  
1. Uczestnicy konkursu przekazują do Organizatorów film zapisany na dowolnym 

nośniku (płyta, pendrive) w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media 
Player.  

2. W nazwie pliku powinny się znaleźć dane autora: imię, nazwisko, klasa. 
3. Czas projekcji filmu nie może przekraczać 10 minut. 
4. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, 

wywiad, reportaż), które ukazują „Jeden dzień z życia ucznia”. 
5. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego 

urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. 
6. Kryteria oceny filmu:  



 zgodność pracy z tematem, 
 pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu konkursu,  
 technika wykonania, 
 walory artystyczne pracy, 
 wartość merytoryczna. 

7. Przesłane filmy zostaną obejrzane przez Organizatora i poddane wstępnej selekcji. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE  FOTOREPORTAŻY 
1. Zdjęcia powinny być naklejone. 
2. Fotoreportaż powinien składać się z 3 do 8 fotografii naklejonych na brystolu formatu 

minimum A3. 
3. Zdjęcia powinny być ze sobą logicznie powiązane i jako fotoreportaż opowiadać 

historię z tytułu konkursu – „Jeden dzień z życia ucznia”. 
4. Fotoreportaż powinien zawierać tytuł. Zdjęcia mogą być opisane. 
5. Praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz 

klasą, do której uczęszcza. 
6. Kryteria oceny fotoreportażu: 

 zgodność pracy z tematem, 
 zachowanie formy fotoreportażu, 
 oryginalność ujęcia tematu, 
 jakość wykonania zdjęć,  
 walory artystyczne pracy, 
 trafny, ciekawy tytuł. 

    7. Przesłane fotoreportaże zostaną obejrzane przez Organizatora i poddane wstępnej          
        selekcji. 

ZGŁOSZENIA 
1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy składać do 5 października 2018 r. 

do Beaty Sokołowskiej – nauczyciela informatyki lub Mariki Wojsław – nauczyciela 
plastyki lub do wychowawców klas. 

2. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, 
wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych. 
 

3. W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia ma obowiązek złożyć 
każdy z autorów. 

KOMISJA KONKURSOWA 
1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez 

jury konkursu powołane przez Organizatora. 
2. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 
3. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora konkursu. 



OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
1. Uroczyste ogłoszenie wyników i prezentacja prac odbędzie się 12 października 2018 

roku podczas obchodów 110-lecia szkoły. 
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. 

NAGRODY: 

1. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w III grupach wiekowych: 
I grupa:  klasy I – III SP 
II grupa:  klasy IV – VI SP 
III grupa:  klasy VII – VIII SP i III GIM. 

2. Decyzja Jury o przyznaniu nagród i wyróżnień jest ostateczna. 

PRAWA AUTORSKIE/UWAGI KOŃCOWE 
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 zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do pokazów 
konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, nadsyłane filmy nie mogą 
być zabezpieczane przed przegrywaniem. 

3. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące              
lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić          
od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia                         
za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 
udostępniania filmu. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, 
wykonanych w związku z realizacją konkursu w celach uświetnienia 110-lecia Szkoły 
Podstawowej 1 w Milanówku. 

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem                  
i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek 
wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia 
za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 
udostępniania zdjęć. 

6. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są wzory: karty zgłoszenia do konkursu 
oraz Oświadczenia o przeniesieniu na Organizatora praw autorskich do filmu. 

 
Koordynator konkursu 
Beata Sokołowska  

 


