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„Gala Filmu Szkolnego” 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja PROGRESSUS. 

2. Partnerem organizacyjnym konkursu jest Krotoszyński Ośrodek Kultury. 

3. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatora i nie ma rangi konkursów, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 

z późn. zmianami). 

4. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

1. Zachęcenie młodzieży, nauczycieli, rodziców i sympatyków szkoły do wykorzystania 

nowoczesnych urządzeń multimedialnych; 

2. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu; 

3. Promocja interesujących wydarzeń z życia polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 

4. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej; 

5. Promocja szkoły, którą prezentuje film; 

6. Prezentacja dorobku polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Organizator konkursu oczekuje na filmy, których tematem będzie ciekawe wydarzenie lekcyjne lub 

pozalekcyjne, interesujące działanie ucznia bądź nauczyciela, nowatorska metoda pracy pedagogicznej, 

interesujące formy współpracy ze środowiskiem lub organizacjami działającymi w otoczeniu szkoły 

realizowane w placówce na przestrzeni lat szkolnych: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 

1. Konkurs będzie rozstrzygany w sześciu kategoriach: 

a) Film przygotowany przez ucznia szkoły podstawowej; 

b) Film przygotowany przez nauczyciela szkoły podstawowej; 

c) Film przygotowany przez rodzica lub sympatyka szkoły podstawowej; 

d) Film przygotowany przez ucznia szkoły ponadpodstawowej; 

e) Film przygotowany przez nauczyciela szkoły ponadpodstawowej; 

f) Film przygotowany przez rodzica lub sympatyka szkoły ponadpodstawowej. 

2. Autorem filmu może być jedna osoba. 

3. Na konkurs każdy uczestnik  może przesłać jeden film. 

4. Każda szkoła może dostarczyć nieograniczoną ilość filmów. 

5. Filmy konkursowe wraz ze skanem karty zgłoszenia i oświadczenia (załącznik do niniejszego 

Regulaminu) należy  przesłać na adres: progressus.krotoszyn@gmail.com. Uczestnicy konkursu 

mogą także przedstawiać swój film w wersji zapisanej na płycie CD lub DVD, pendrive  w formacie 

MP4. Do nośnika, na którym zapisany zostanie film należy dołączyć wersję papierową karty 
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zgłoszenia i oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Czas projekcji filmu 

nie powinien przekraczać 5 minut. Dopuszcza się przekroczenie czasu trwania filmu maksymalnie 

o 30 sekund. 

6. Z udziału w konkursie wykluczeni są członkowie Zarządu i Rady  Fundacji PROGRESSUS oraz 

ich najbliższa rodzina. 

7. Na końcu filmu musi być umieszczona informacja o autorze: imię, nazwisko autora, nazwa szkoły 

do której autor uczęszcza, w której pracuje lub z którą się identyfikuje; miejscowość. 

8. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad, 

reportaż itp.). 

9. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia 

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

10. Prace będą oceniane przez niezależną komisję, której werdykt jest ostateczny. W skład komisji 

powołani zostaną przedstawiciele instytucji kultury oraz Fundacji PROGRESSUS. 

11. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość 

merytoryczna. 

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem (stanowiące załącznik do 

niniejszego regulaminu) należy składać do dnia 30 września 2021 r. na adres: 

2. Wersja elektroniczna: progressus.krotoszyn@gmail.com 

3. Bądź pocztą: 

4. W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego. 

5. Do pracy musi być podpisane oświadczenie znajdujące się na karcie zgłoszenia następującej treści: 

„Zgłoszony do konkursu film jest mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie zgłoszonego do konkursu filmu w celach promocyjnych przez Fundację 

PROGRESSUS. Oświadczam, że prawa autorskie dotyczące w/w materiałów przenoszę na  

Fundację PROGRESSUS na wszystkich polach jego eksploatacji”. 

Prace spełniające kryteria formalne niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez 

komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 

1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas II Gali Filmu Szkolnego  dnia 8 października 

2021 r. O formie, miejscu i godzinie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych  www.krotoszyn.pl. oraz 

www.fundacjaprogressus.pl. 

3. Organizator planuje przyznać nagrody główne w postaci STATUETKI SREBRNYCH KLUCZY 

dla sześciu zwycięzców w każdej kategorii. Wyróżnionym wręczone zostaną nagrody książkowe. 

http://www.krotoszyn.pl/
http://www.fundacjaprogressus.pl/
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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. Fundacja PROGRESSUS, w związku z przeniesieniem na nią praw autorskich do filmów przez 

uczestników, zastrzega sobie prawo do nieograniczonego kopiowania filmów i ich publicznej emisji 

w celach promocji, dlatego nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem. 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w 

związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora. 

4. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego danymi: imieniem i 

nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za 

korzystanie ze zdjęć i nagrań, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć i 

nagrań na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć i nagrań. 

                 

1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w  trakcie 

przesyłki. 

2. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD, DVD i pendriwach pozostają w 

archiwum Fundacji PROGRESSUS i nie będą zwracane. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyn. 

4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są wzory: karty zgłoszenia do konkursu oraz 

Oświadczenia o przeniesieniu na Fundację PROGRESSUS praw autorskich do filmu. 
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Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia udziału w konkursie  

pn. „II GALA FILMU SZKOLNEGO" 

Imię i nazwisko   

Adres domowy  

Numer telefonu (kontaktowy)  

E-mail  

Nazwa szkoły (której dotyczy film)  

Adres szkoły  

Numer telefonu do szkoły,   

Adres e-mail  

Kategoria: uczeń, nauczyciel, rodzic lub sympatyk 

szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej 

(właściwe wpisać w kolumnie obok) 

 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna szkolnego 

(w przypadku ucznia) 
 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia testu zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000 z późn. 

zm.). 

 

 (własnoręczny podpis uczestnika konkursu)  

 

 

Zgłoszony do konkursu film jest mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie 

zgłoszonego do konkursu filmu w celach promocyjnych przez Fundację PROGRESSUS. Oświadczam, 

że prawa autorskie dotyczące w/w materiałów przenoszę na  Fundację PROGRESSUS na wszystkich 

polach jego eksploatacji. 

 

 (własnoręczny podpis uczestnika konkursu)  

 

 


