Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy

REGULAMIN
IV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
FILMOWEGO ‘’FILM PROJECT”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu międzyszkolnego ‘Film Project’ jest Zespół Szkół
Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy, oraz Rada Osiedla Śródmieście.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.
3. W konkursie może brać dowolna ilość grup z jednej szkoły. Grupy mogą być
utworzone z uczniów jednej klasy lub uczniów z kilku różnych klas danej szkoły.
Cele konkursu
1. Nakręcenie filmu w języku angielskim (w roku 2018 utrzymanego w konwencji
horroru) o maksymalnej długości 7 minut z napisami początkowymi
i końcowymi.
2. Film powinien być nagrany w jak najlepszej jakości, powinien zawierać
odpowiednią muzykę, napisy początkowe i końcowe.
3. Nauka języka angielskiego poprzez zabawę w „ekipę filmową”.
4. Rozwój młodzieży poprzez działania kulturalne.
5. Integracja uczniów z bydgoskich szkół.
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie samego zgłoszenia (zał nr 1) na adres
grymuzajoanna@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.18r.
(przysłanie zgłoszenia jest ze względów organizacyjnych bardzo istotną i wiążącą
informacją).
2. UWAGA: termin nadesłania prac mija 25.05.18r.
3. Podanie ilości osób biorących udział w nagraniu (włącznie z operatorem kamery,
montażystą itd.).
4. Film powinien być przekazany do ZSM nr 1 na pamięci USB (ul. Świętej Trójcy 37,
85-224 Bydgoszcz)
5. Film powinien być jak najbardziej samodzielną pracą uczniów począwszy od
napisania scenariusza, przez nakręcenie filmu, po zmontowanie go (dopuszczana jest
jednakże pomoc nauczyciela w wyżej wymienionych działaniach).
6. Podpisanie oświadczenia o prawach autorskich (zał nr 2).

7. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać
praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają uczestnika
Konkursu; w przypadku wykorzystania muzyki lub efektów dźwiękowych w materiale
należy:
a) w przypadku wykorzystania muzyki komercyjnej należy dołączyć potwierdzenie
uiszczenia opłaty licencyjnej,
b) w przypadku wykorzystania muzyki udostępnionej bezpłatnie należy dołączyć
informację o licencji, na której utwór został udostępniony wraz z dokładnym
linkiem do danego utworu i jego licencji lub zgodę twórcy,
c) każdorazowo należy umieścić w napisach końcowych autora muzyki i spełnić
wszystkie warunki wykorzystanej licencji, np. dla licencji Creative Commons:
<Muzyka: „twórca” – „tytuł utworu”, wykorzystano na licencji Creative
Commons>
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01.06.18r.
2. Rozstrzygnięcie będzie miało miejsce w ZSM nr1.
3. Filmy zostaną wyświetlone przed jury złożonym z Dyrektora ZSM nr 1,
wykładowcą języka angielskiego - pracownikiem uczelni wyższej, pracownikiem
Pracowni Filmowej z MCK. Filmy obejrzą również zespoły, które brały udział w
nakręcaniu filmów.
4. Jury dokona wyboru najlepszego filmu. Filmy będą oceniane pod względem gry
aktorskiej, formy i jakości języka.
5. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega zmianie.
6. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora lub Współorganizatora
wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1128 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu
(w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności), lub składu jury.
2. Minimalna ilość filmów konieczna, aby konkurs się odbył to 6. W przypadku gdy
liczba nadesłanych filmów będzie mniejsza organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania konkursu.
W razie pytań proszę o kontakt z głównym koordynatorem projektu, Joanną Grymuza, numer
telefonu 693640001.
Regulamin konkursu oraz załączniki można pobrać na stronie organizatora
www.zsm1.bydgoszcz.pl
Organizator:

Dyrektor:

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia
IV Międzyszkolny Konkurs Filmowy ‘’Film Project”
Nazwa szkoły:
Ilość grup z danej placówki:
Ilość uczestników biorących udział w nagraniu (wraz z operatorem kamery,
montażystą itd.):
Grupa 1:

Grupa 2:

Grupa 3:
Imię, nazwisko, e-mail i tel. kontaktowy opiekuna grupy (nauczyciela lub
koordynatora):
Grupa 1:

Grupa 2:

Grupa 3:

Załącznik nr 2
Oświadczenie
1.
Oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca stanowi moje własne oryginalne dzieło i
nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich.
2.
Oświadczam, że jestem w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej oraz do
zezwolenia na jej wykorzystanie przez Organizatora konkursu „Film Poject”.
3.
Wyrażam zgodę na odtworzenie filmu w trakcie gali finałowej konkursu.
4.
Oświadczam, że poprzez udział w konkursie nieodpłatnie przenoszę na Organizatora
wszelkie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej do konkursu pracy na wszystkich polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.
5.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół
mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy w celu przeprowadzenia konkursu „Film Project” zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1128 z późn. zm.) o ochronie danych
osobowych.
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