
REGULAMIN KONKURSU  

 

I. Cele Konkursu  

1. Promowanie pozytywnego wizerunku PZS nr 1 na forum miasta, powiatu i regionu;  

2. Promowanie aktywności i kreatywności uczniów;  

3. Inspirowanie uczniów do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych i wychowawczych;  

4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych .  

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie  

1. W Konkursie może wziąć udział każdy, uczęszczający aktualnie do PZS nr1 uczeń – 

indywidualnie lub grupowo.  

2. Do Konkursu mogą być zgłoszone filmy, które spełniają następujące warunki:  

a) są przeznaczone do publikacji w Internecie lub do projekcji multimedialnych,  

b) promują zawody nauczane w PZS nr 1 I w Pszczynie 

3. Każdy film powinien zawierać następujące elementy:  

- dowolne informacje o wybranym zawodzie 

- dopuszcza się przedstawienie tematu w sposób żartobliwy, ale nie satyryczny czy ironiczny. 

Film nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub godzących w osoby trzecie.  

4. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jeden film.  

5. Film zgłoszony do Konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne:  

a) rozdzielczość:  

– minimalna: 640 x 480 (4:3 SD),  

– zalecana: 1280 x 720 (16:9 HD),  

– maksymalna 1920 x 1080 (16:9 Fulll HD),  

b) format zapisu: mov(zalecany), avi, mp4 

c) Rozmiar maksymalny pliku: do 5 GB,  

d) Czas trwania filmu: od 3 do 5 minut. Film powinien mieć tytuł oraz zawierać napisy 

początkowe i końcowe. 

6. Dopuszczalna jest każda forma filmowa (film aktorski, animacja, stop motion, itp.) 

IV. Zgłaszanie filmów  

1. Filmy konkursowe należy przekazać osobiście do doradców zawodowych :  

Gabrieli Wiencek i Anny Harazin na nośniku dvd lub pendrivie.  

2. Stan techniczny zgłoszonego filmu powinien umożliwiać jego projekcję.  

3. Nośnik oraz okładka każdego filmu muszą być opisane (imię i nazwisko twórcy/twórców,  

klasa/ -y i tytuł filmu.  

4. Zgłaszający film ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich  

w związku z wykorzystaniem filmu. W żadnym wypadku zgłoszony film nie może mieć  

wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.  

5. Termin zgłaszania filmów upływa 19 listopad 2021 r.  

7. Organizator ma prawo do odrzucenia filmów, jeśli nie spełniają one wymaganych  

Regulaminem warunków.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych filmów lub ich fragmentów 

w celach promujących szkołę.  

V. Ocena filmów  

1. Oceny filmów dokona Jury w składzie:  

Gabriela Wiencek, Anna Harazin, Paweł Mika. 

2. Jury wyłoni zwycięzców Konkursu do 6 marca 2018 r. Ogłoszenie wyników Konkursu  

i wręczenie nagród nastąpi 23 listopada 2021 r. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub do ich nieprzyznania.  

VI. Nagrody  

1. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe: nagrodę główną oraz wyróżnienia.  

2. Najlepsze filmy zostaną upublicznione na stronie internetowej i fanpage’u szkoły.  

Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 
 


