Innowacja pedagogiczna “Multimedialny pamiętnik naszej szkoły”

Regulamin konkursu filmowego
"Szkoła Podstawowa w Choroszczy - moja szkoła"
w ramach innowacji pedagogicznej
„Multimedialny pamiętnik naszej szkoły”
ORGANIZATOR

1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Rada
Rodziców SP Choroszcz
2.Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
CELE KONKURSU





Promocja szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Zainteresowanie uczniów historią SP w Choroszczy
Promocja twórczego sposobu realizacji filmu.
Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.

TEMAT KONKURSU

Organizatorzy konkursu oczekują na filmy/prezentacje multimedialne,
których tematem będzie życie szkoły widziane oczyma uczniów, na przykład:
walory szkoły, jej historia, dyrektorzy i pracownicy, organizacje i inicjatywy
szkolne, sukcesy uczniów oraz inne pomysły związane Szkołą Podstawową w
Choroszczy

ZASADY UCZESTNICTWA
1.Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Choroszczy
2.Autorem filmu/prezentacji multimedialnej może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie
2 osoby).
3.Na konkurs każdy uczestnik lub zespół może przesłać jeden film / prezentację
multimedialną.
5.Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na pendrive jedną pracę konkursową
w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie
przekracza 5 minut.
6.Na końcu filmu, prezentacji lub przewodnika musi być umieszczona informacja o
autorze/autorach: imię, nazwisko autora/autorów, klasa.
7.Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad,
reportaż).
8.Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu urządzenia
multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
9.Prace będą oceniane przez niezależną komisję, która wybierze najlepsze filmy i prezentacje.
10.Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość
merytoryczna i wrażenia artystyczne.
11. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i gatunku
filmowym (np. fabularny, western itp.) oraz technice (np. animacji itp.).
12. Praca, w postaci pendrive, winna być zapakowana, opatrzona logo szkoły i złożona razem
z i zgodą na publikacje wizerunku od każdej osoby uwiecznionej na filmie.
13. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób
trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań
zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i
kultury osobistej.
14. Uczestnik/cy oświadczają, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada wszelkie do niej
prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie filmu w celach promocji
innowacji (np. poprzez umieszczenie na stronie szkoły).

15. W przypadku wykorzystania w filmie materiałów archiwalnych bądź fragmentów innych
filmów konieczne jest posiadanie przez uczestnika zgody oraz dołączenie oświadczenia o
tym, że taką zgodzę posiada.
16. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikację.
ZGŁOSZENIA

Prace konkursowe należy składać do 14 maja 2019 do Pani Małgorzaty
Czulewicz lub Beaty Jabłońskiej lub Anny Kozłowskiej i Pani Walentyny
Litwin.
KOMISJA KONKURSOWA
Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez komisję
konkursową powołaną przez Organizatora.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1.Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 21 czerwca 2019.
O formie i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni osobiście.
2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

