
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

Konkurs na film lub prezentację multimedialną promującą naszą szkołę – Moja szkoła

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele Konkursu

1. Promowanie pozytywnego wizerunku szkoły;

2. Kultywowanie tradycji szkoły w regionie;

3. Promowanie aktywności i kreatywności uczniów;

4. Inspirowanie uczniów do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych i wychowawczych;

5. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każdy, uczęszczający aktualnie do szkoły uczeń – indywidualnie

lub grupowo (maksymalnie 2 osoby).

2. Do Konkursu mogą być zgłoszone filmy lub prezentacje multimedialne, które spełniają 

następujące warunki:

a) są przeznaczone do publikacji w Internecie lub do projekcji multimedialnych (format mp4 - 

maksymalna długość 5 min, pptx – maksymalna ilość slajdów – 20) ;

b) promują Szkołę Podstawową nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim.

3. Każdy film/prezentacja multimedialna powinien zawierać następujące elementy:

a) odwołanie do tradycji szkoły,

b) prezentację współczesnego wizerunku szkoły: jego uczniów, pracowników, bazy dydaktycznej, 

osiągnięć, itp.

c) dopuszcza się przedstawienie tematu w sposób żartobliwy, ale nie satyryczny czy ironiczny.

Praca konkursowa nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub godzących w osoby 

trzecie.

4. Każdy uczestnik/grupa Konkursu może zgłosić jeden film/prezentacje multimedialną.

5. Film/ prezentacja multimedialna zgłoszona do Konkursu musi spełniać następujące warunki 

techniczne:

a) film może być nakręcony: kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub aparatem

fotograficznym;

b) prezentacja może być wykonana za pomocą programów tj. PowerPoint, Canva, Prezi, lub innym 

z uregulowanym stanie prawnym.



III. Zgłaszanie prac konkursowych

1. Prace  konkursowe należy przekazać osobiście na nośniku dvd lub pendrivie do Pana Andrzeja 

Różyckiego.

2. Stan techniczny zgłoszonej pracy powinien umożliwiać jego projekcję.

3. Praca konkursowa musi być opisana (imię i nazwisko twórcy/twórców, klasa/ -y i tytuł 

filmu/prezentacji.

4. Zgłaszający film/ prezentacje multimedialną ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw 

osób trzecich w związku z jego wykorzystaniem. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wraz z filmem/ prezentacją 

multimedialną prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1).

6. Termin zgłaszania prac upływa 31 marca 2022 r.

7. Organizator ma prawo do odrzucenia prac, jeśli nie spełniają one wymaganych Regulaminem 

warunków.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac konkursowych lub ich

fragmentów w celach promujących szkoły.

9. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

IV. Ocena prac konkursowych

1. Oceny filmów dokona Jury w składzie:

➢  mgr Mirosława Marszałek- dyrektor szkoły- Przewodniczący

oraz członkowie Zespołu ds. Promocji Szkoły:

➢  mgr Andrzej Różycki- nauczyciel informatyki

➢ mgr Magdalena Włodarczyk – nauczyciel języka angielskiego

➢  mgr Edyta Grzelak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

2. Jury wyłoni zwycięzców Konkursu do 15 kwietnia 2022 r.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

V. Nagrody

1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe: nagrodę główną oraz wyróżnienia.

2. Najlepsze prace zostaną upublicznione na stronie internetowej szkoły.

3. Podwyższona ocena roczna z informatyki.

Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu



Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE 

Imię i nazwisko ........................................................................................………………………..

klasa ....................................

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  Konkursu na  film  lub  prezentację
multimedialną  promującą  Szkołę  Podstawową  nr  2  im.  Bolesława  Ścibiorka
w  Konstantynowie  Łódzkim i  akceptuję  jego  treść.  Oświadczam,  że  posiadam  pełnię  praw
autorskich  do  filmu/  prezentacji  multimedialnej   i  przenoszę  je  na  Organizatora  w  zakresie
niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności dostosowania 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. 

……………………………………………..
data i podpis autora/-ów  prac konkursowych 

……………………………………………..
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
niepełnoletniego uczestnika Konkursu 


