
Regulamin konkursu na film promujący 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie 

 

 

I Informacje ogólne 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów Gimnazjum i Liceum im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. 

2. Przedmiotem Konkursu jest 7 - 10 minutowy film pokazujący zalety Liceum im. Świętej Rodziny z 

Nazaretu. 

3. Celem przedsięwzięcia jest promocja Liceum wśród uczniów małopolskich gimnazjów. 

4. Organizatorem Konkursu jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu 

w Krakowie. 

 

 

II Zasady przeprowadzenia konkursu 

 

1 Uczestnicy 

1. Do Konkursu uczniowie przystępują indywidualnie lub w zespołach składających się z maksymalnie 

trzech osób. 

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych na potrzeby realizacji 

konkursu. 

 

2 Zadanie 

1. Zadaniem uczestników jest zrealizowanie 7 - 10 minutowego filmu przedstawiającego w ciekawy 

sposób dobre strony naszego Liceum. 

2. Film powinien być stworzony z myślą o młodym widzu stojącym przed wyborem szkoły średniej. 

 

3 Forma pracy 

1. Treść i styl filmu powinny mieścić się w granicach dobrego gustu. Sceny wulgarne lub obraźliwe będą 

skutkowały dyskwalifikacją pracy. 

2. Materiał konkursowy powinien być wykonany techniką cyfrową i złożony na ręce nauczyciela 

odpowiedzialnego za Konkurs w trzech egzemplarzach na płycie CD lub DVD w jednym z poniższych 

formatów:  .wmv, .avi, .mpeg, .mpg, .mov. 

3. Na końcu filmu powinny znaleźć się dane dotyczące: reżysera, scenografa, realizatora zdjęć i 

dźwięku, obsady, wykorzystanej muzyki, miejsca realizacji filmu, itp. 

4. Na płycie należy również zapisać osobny plik tekstowy zawierający dane autora/autorów filmu: imię 

i nazwisko, klasę oraz telefon lub adres email  

5. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą uwzględniane w konkursie. 

 

4 Harmonogram konkursu 

1. Prace konkursowe można składać do dnia 31 marca 2014 r. u pani Izabeli Chylareckiej. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 kwietnia 2014 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 

na tablicy ogłoszeń naprzeciw sekretariatu szkoły. 



3. Rozdanie nagród nastąpi do dnia 30 kwietnia w kaplicy szkolnej. 

 

5 Ocena prac konkursowych 

1. Prace zostaną ocenione pod względem zgodności z tematem, kreatywności, walorów technicznych 

oraz wrażeń estetycznych. 

2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie: dr Katarzyna Wójtowicz, mgr Izabela 

Chylarecka, mgr Marta Prochacka, mgr Małgorzata Nizio oraz dwóch przedstawicieli Samorządu 

Uczniów LO. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna. 

 

6 Nagrody 

1. Zwycięski film zostanie opublikowany na szkolnej stronie internetowej.  

2. Laureat Konkursu otrzyma również nagrodę rzeczową. 

 

7 Archiwizacja prac 

1. Złożone prace staną się własnością Szkoły i mogą być przez nią wykorzystywane do promocji szkoły. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację pracy. 
 
 

III Postanowienia końcowe 

Zgłoszenie pracy na Konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  


