
 

                                   REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKO - FILMOWEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS I - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z OKAZJI DNIA 

PATRONA SZKOŁY 

 

ORGANIZATOR 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JOANNY BERETTY MOLLI W KRAKOWIE 

 

CELE KONKURSU: 

- budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów, 

- doskonalenie umiejętności językowej, 

- poszukiwanie nowych talentów, 

- rozwijanie uzdolnień poetyckich i filmowych u dzieci. 

 

Tematyka konkursu:  życzenia dla św. Joanny 

Termin składania prac: 06.05.2019r. 

 

Klasy I-III 

Forma wiersza: 

 - dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców, 

- treść zgodna z tematem konkursu, 

- wiersz powinien być napisany samodzielnie, nigdzie do tej pory nie publikowany i nie 

nagradzany,  

- prace kopiowane z książek, czasopism i Internetu nie będą brane pod uwagę, 

- praca musi zawierać minimum 8 wersów, maksimum 16, 

- praca powinna być dostarczona w formie wydruku komputerowego, (Times New Roman, 

12) 



- prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę 

 

KRYTERIA OCENY PRACY: 

Prace będą oceniane pod względem: 

- zgodności z tematem 

- doboru środków artystycznego wyrazu, 

- wartości literackich, 

- samodzielności wykonania zadania.  

 

Klasy IV – VIII 

Forma filmu: 

- autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 4 osoby), 

- na konkurs każdy uczestnik lub grupa może przesłać jeden film, 

- uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę konkursową 

w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie 

przekracza 2 minut, 

- dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia 

multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.  

KRYTERIA OCENY PRACY: 

Prace będą oceniane pod względem: 

- pomysłowości, 

- techniki, 

-oryginalności, 

- wartości merytorycznej. 

ZASADY KONKURSU: 

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 prac 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, wykonanych w 

związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora. 

5.Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem                              

i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za 

korzystanie z filmów i wierszy, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie 

prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac 

konkursowych. 

 

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1.Spośród dostarczonych  prac Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w poszczególnych 

kategoriach. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 maja br. podczas obchodów Dnia Patrona 

Szkoły. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

Organizatorzy oraz Komisja Konkursowa nie ponoszą odpowiedzialności prawnej. 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją  Regulaminu Konkursu. 

 

Załącznik 1 

 Prosimy o udzielenie koniecznej zgody: 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w  konkursie plastycznym „Kwiaty dla Joanny” organizowanym przez 

Katolicka Szkołę Podstawową im. Św. Joanny Beretty  Molli w Krakowie 

 

…………………………………………………………………… 

Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celach wynikających z regulaminu 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.). 

 

…………………………………………………………………… 

Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 


