KONKURS
NA FILMIK PROMOCYJNY
PT.: „DLACZEGO MOJA SZKOŁA JEST WYJĄTKOWA?”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT PUCKI
2021

REGULAMIN KONKURSU
1. ORGANIZATORZY:
Starostwo Powiatowe w Pucku, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck
2. CELE KONKURSU:
-

poszerzenie wiedzy uczniów o własnej szkole, jej historii i współczesnych kierunkach
rozwoju,

-

rozwijanie wyobraźni i kreatywności, wrażliwości estetycznej, a także indywidualnych
zdolności twórczych, artystycznych oraz zdolności językowych uczniów,

-

kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej szkoły i jej promowanie,

-

promocja utalentowanej młodzieży w środowisku lokalnym.

3. WYMAGANIA KONKURSOWE:
-

W konkursie na filmik promocyjny mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów
szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pucki.

-

Temat pracy konkursowej: „Dlaczego moja szkoła jest wyjątkowa?”

-

Konkurs

polega

na

nagraniu

i

zmontowaniu

filmiku

promocyjnego

krótkometrażowego na temat „Dlaczego moja szkoła jest wyjątkowa?”
-

Maksymalny czas trwania filmu to 40 sekund. Dopuszczalna jest każda forma
artystyczna (film, teledysk, reportaż, animacja itp.). Film zapisany w formie pliku
video w formacie: mp4 należy przekazywać na płycie CD lub DVD albo na pendrive.

-

W filmach nie mogą być widoczne produkty konkretnych marek.

-

Gotową pracę na nośniku podpisaną tylko pseudonimem należy umieścić w kopercie
wysyłkowej z napisem: KONKURS NA FILMIK PROMOCYJNY „Dlaczego moja
szkoła jest wyjątkowa?” oraz dostarczyć ją na adres swojej szkoły. Do pracy należy
dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem, zawierającą

Karty zgłoszenia wszystkich uczniów wchodzących w skład zespołu autorów filmiku
promocyjnego z danymi każdego ucznia - wypełnione wg załącznika do regulaminu
konkursu na filmik promocyjny.
-

Nadesłane prace konkursowe muszą być pracami własnymi oraz nie mogą być
wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.

-

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo.

-

Zgłoszenie pracy konkursowej przez uczestników jest równoznaczne z przeniesieniem
na organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do prac konkursowych bez
żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia polach
eksploatacji obejmujących w szczególności prawo do rozpowszechniania, używania,
dostosowywania, edytowania i wielokrotnego publikowania pracy konkursowej
w dowolny sposób, zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych,
z prawem tworzenia dzieł zależnych.

-

Autor pracy konkursowej przez fakt zgłoszenia swego uczestnictwa zobowiązuje się
nie wykonywać względem organizatora lub jego następców prawnych swoich
autorskich praw osobistych.

-

Uczestnikowi nie należy się jakakolwiek należność od organizatora z tytułu
uczestnictwa w konkursie.

-

Prace zgłoszone w konkursie na różnych nośnikach nie podlegają zwrotowi.

4. KRYTERIA OCENIANIA:
-

Prace będą oceniane w dwóch etapach. Pierwszy etap - w szkole, do której
uczęszcza/ją uczeń/uczniowie oceny dokona zespół nauczycieli powołany przez
dyrektora tej szkoły. Zespół nauczycieli wytypuje spośród wszystkich złożonych prac
od jednej do trzech prac na etap powiatowy konkursu.

-

-

Kryteria oceny prac:


zgodność treści filmu z tematyką konkursu,



wartość edukacyjną filmu,



pomysłowość oraz kreatywność,



jakość techniczną: m.in. estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku.

Oceny prac w drugim etapie konkursu dokona komisja konkursowa w składzie:
przedstawiciel Komisji ds. Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Puckiego,
nauczyciel plastyki ze szkoły podstawowej lub działający lokalnie specjalista
z zakresu reklamy i środków audiowizualnych, powiatowy koordynator ds. doradztwa

edukacyjno

–

zawodowego,

przedstawiciel

Wydziału

Edukacji

Starostwa

Powiatowego w Pucku. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
5. TERMINY:
-

Autorzy składają swoje prace w macierzystej szkole do dnia 10 listopada 2021 r.
Do dnia 19 listopada 2021 r. dyrektor szkoły przekazuje do Starostwa Powiatowego
w Pucku (Wydziału Edukacji) wytypowane przez nauczycieli prace do drugiego etapu
(maksymalnie do trzech prac). Komisja konkursowa do dnia 26 listopada 2021 r.
ogłosi wyniki, to znaczy wytypuje laureatów konkursu, przyznając nagrody za I, II i
III miejsce w postaci voucherów o wartości odpowiednio – 1200 zł, 1000 zł, 800 zł.
Nagrodę dla laureatów konkursu ufunduje Starosta Powiatu Puckiego. Nagrodzone
prace zostaną opublikowane na TIK TOK-u oraz na stronie internetowej Powiatu
Puckiego i mediach społecznościowych.

-

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Powiatu Puckiego oraz
w formie pisemnej – do dyrektorów szkół. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się
w szkołach w terminach uzgodnionych z dyrektorami szkół w zależności od aktualnej
sytuacji epidemiologicznej.

-

Od dnia 27 listopada 2021 r. można będzie publikować wszystkie filmiki, które
zostały nagrane przez zespoły uczniów z poszczególnych szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat Pucki. Filmik, który uzyska

największą liczbę

polubień na aplikacji TIK TOK w terminie do 10 grudnia 2021 r. do godz. 12.00
zostanie wyróżniony i nagrodzony przez dyrektora danej szkoły.
-

Uwaga! Nagrodzone już filmiki laureatów etapu powiatowego nie zostaną wzięte tu
pod uwagę przez dyrektorów szkół do wyróżnień.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik akceptuje treść
regulaminu konkursu i wyraża zgodę na opisane w nim zasady prowadzenia konkursu.
-

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Pucku.

Załącznik : Karta zgłoszenia ucznia do konkursu na filmik promocyjny pt.: „Dlaczego
moja szkoła jest wyjątkowa?”

