
 

Regulamin konkursu filmowego 

Na najlepszy film krótkometrażowy promujący szkołę ponadgimnazjalną 

w powiecie nowodworskim „Nakręć się na szkołę” 

 

Organizator i Patroni:  

1) Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim; 

2) Patronat nad konkursem sprawuje starosta nowodworski Magdalena Biernacka. 

 

Cele konkursu: 

1) Powstanie filmów promujących szkoły ponadgimnazjalne, których podmiotem 

prowadzącym jest powiat nowodworski; 

2) Zachęcenie absolwentów szkół gimnazjalnych do podjęcia nauki w szkołach na terenie 

powiatu nowodworskiego; 

3) Zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do aktywności twórczej i artystycznej; 

4) Promocja talentów; 

 

Zasady uczestnictwa: 

1) Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których 

podmiotem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim; 

2) Praca może być zgłaszana przez uczestnika indywidualnego, lub przez grupę liczącą 

maksymalnie 10 osób; 

3) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wraz z filmem prawidłowo 

wypełnionych i podpisanych dokumentów: 

a) karta uczestnika, którą wypełnia każdy z autorów filmu – załącznik nr 1. Ostatnie 

oświadczenie uczestnika, który nie jest pełnoletni, podpisuje rodzic lub opiekun 

prawny uczestnika, 

b) metryka filmu – 1 egzemplarz na 1 pracę konkursową – załącznik nr 2. 

 

Praca konkursowa: 

1) Uczestnicy konkursu przedstawiają, zapisaną na płycie CD-R lub DVD-R, jedną pracę 

konkursową, którego czas projekcji trwa od 2 do 6 minut; 

2) Film musi zawierać następujące parametry: 

a) rozdzielczość: 1280x720 (16:9 HD) lub większa, 

b) dopuszczalny format: AVI, MP4, WMV, 

c) maksymalny rozmiar filmu: film musi zmieścić się na jednej płycie DVD (4,7 GB), 

3) Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji (np. filmu 

dokumentalnego, komediowego, teledysku) oraz technice (np. animacji)                            

z wykorzystaniem dowolnego sprzętu (telefon, aparat, kamera); 

4) Film nie może naruszać praw autorskich oraz praw 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. Zabrania się pokazywanie negatywnie pozostałych szkół biorących 

udział w konkursie. 



 

Przebieg konkursu: 

1) Etap I - wewnątrzszkolny: 

a) pracę konkursową wraz z kartami uczestników (załącznik nr 1) i metryką filmu należy 

złożyć do sekretariatu szkoły do dnia 17 czerwca 2016 r., 

b) jury wyznaczone przez dyrekcje szkoły wybierze jedną pracę, która przejdzie do 

drugiego etapu konkursu, 

c) zwycięski film zostanie wykorzystany do promowania danej szkoły 

ponadgimnazjalnej przez Dyrekcje szkoły oraz Starostwo Powiatowe w Nowym 

Dworze Mazowieckim,  

2) Etap II - międzyszkolny: 

a) opiekun konkursu w każdej szkole lub wyznaczona przez niego osoba, zobowiązana 

jest dostarczyć (osobiście lub pocztą) płytę z pracą konkursową wraz z kartami 

uczestników (załącznik nr 1) i metryką filmu do sekretariatu Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Mazowieckim (adres: ul. I. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy 

Dwór Mazowiecki) do dnia 22 czerwca 2016 r., 

b) zwycięską pracę wybierze jury w składzie: starosta nowodworski, wicestarosta, 

sekretarz oraz członkowie zespołu promocji i spraw społecznych Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, 

c) ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 24 czerwca 2016 r. podczas uroczystości 

zakończenia roku. 

 

Ocena i nagrody w konkursie: 

1) Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez dyrekcje szkoły (etap I) oraz 

organizatora (etap II), których zadaniem będzie wyłonienie laureatów konkursu; 

2) Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie; 

3) Kryterium oceny prac będzie się opierać na ocenie pomysłu, wykonania i techniki 

przekazu oraz jakości przekazu. Pod uwagę będzie brana pomysłowość, technika, 

wrażenia artystyczne; 

4) Jury etapu II przyznaje jedną nagrodę główną – nagroda starosty nowodworskiego           

w wysokości 3 000 zł za jedną pracę konkursową, oraz dwa wyróżnienia w postaci nagród 

rzeczowych dla wszystkich autorów pracy. 

 

Postanowienia końcowe: 

1) Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania (zarówno fragmentów, jak i całych) 

prac, które trafiły do etapu II, na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgodnie                   

z powyższym wykorzystanie prac konkursowych przez Organizatora nie wymaga zgody 

ich autorów; 

2) Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu; 

3) Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników konkursu 

na stronie internetowej Organizatora – www.nowodworski.pl. 

4) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny; 

  

http://www.nowodworski.pl/


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu filmowego na najlepszy film krótkometrażowy 

promujący szkołę ponadgimnazjalną w powiecie nowodworskim „Nakręć się na szkołę” 

 

 

KARTA UCZESTNIKA 
 

Informacje o uczestniku konkursu: 

1) Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………...... 

2) Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej:………………….…………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………............... 

3) Adres:……………………………………………………………………………………….. 

4) Data urodzenia: …………………………………………………………………………….. 

5) Telefon kontaktowy lub e-mail: ……………………………………………………….…… 

 

Oświadczenia: 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu filmowego i akceptuję 

jego treść.  

Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do filmu i w wypadku wygrania 

etapu wewnątrzszkolnego przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego 

publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

dostosowania filmu do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przed jego publikacją.  

Oświadczam, ze wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie przez 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim moich danych osobowych na 

potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).  

Proszę o przekazanie ewentualnej nagrody głównej na konto bankowe numer 

………………………………………………………………………………………..….............  

Oświadczam, że posiadaczem niniejszego konta bankowego jest ………………...…… 

………………………………………………………………………….……………………….. 

 

      …………………………………………………… 

      (Data i podpis uczestnika konkursu)  

 

 

 

Niniejszym jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na uczestnictwo (imię i nazwisko 

dziecka) …………………………………………………………… w konkursie na najlepszy 

film krótkometrażowy promujący szkołę ponadgimnazjalną w powiecie nowodworskim. 

 

 

……………………………………………… 

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

niepełnoletniego uczestnika konkursu) 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu filmowego na najlepszy film krótkometrażowy 

promujący szkołę ponadgimnazjalną w powiecie nowodworskim „Nakręć się na szkołę” 

 

 

METRYKA FILMU 

 
Autor/autorzy filmu (imię i nazwisko): 

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………….……..

……………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………….….. 

Film promuje szkołę ponadgimnazjalną (nazwa szkoły): ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Czas trwania filmu: ………………………………………………………………..…………… 


