Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie
31-152 Kraków, ul. Pędzichów 13
tel. 12-634-50-50 fax 12-634-30-57
e-mail szkola@kcecak.krakow.pl
www.kcecak.krakow.pl

Regulamin
V Ogólnopolskiego Konkursu „Bóg posłał anioła...”

I. Organizator Konkursu
Konkurs organizuje Katolickie Liceum im. Świętej Rodziny
z Nazaretu w Krakowie,
ul. Pędzichów 13, 31–152 Kraków,
tel. 12 634 50 50, www.kcecak.krakow.pl
O Patronat Honorowy nad Konkursem poproszono:
Małopolskiego Kuratora Oświaty
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Czasopismo „Któż jak Bóg”
Fundację Gargano

II. Cele Konkursu
1. Inspirowanie do pogłębiania wiedzy o aniołach.
2. Nabywanie umiejętności posługiwania się techniką cyfrową, warsztatu komunikacji
medialnej oraz wiedzy z zakresu filmu.
3. Promowanie wartości chrześcijańskich wśród młodzieży.
4. Kształtowanie świadomości wpływu mediów na światopogląd.
5. Rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania siebie.
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III. Adresaci Konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych
gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu oraz uczniów liceów na terenie całego
kraju.

IV. Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa od 2 października do 12 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

V. Zasady Konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest film zrealizowany w konwencji filmu dokumentalnego lub
fabularnego (czas projekcji: do 3 minut) inspirowany cytatem z Księgi Psalmów:
„Swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach“
(Ps 91,11)
2. Treść filmu powinna być zgodna z biblijnym wyobrażeniem aniołów, nie może
zawierać treści wulgarnych ani obraźliwych (Organizator zastrzega sobie prawo
dyskwalifikacji takiej pracy).
3. Film konkursowy można zrealizować indywidualnie lub w zespole liczącym do trzech
osób. Jeden uczestnik (zespół) może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
4. Materiał konkursowy powinien być wykonany techniką cyfrową (kamera cyfrowa,
telefon komórkowy) i nadesłany w jednym egzemplarzu na płycie CD lub DVD w
formacie: .wma, .wmv, .avi, .mpeg, .mpg, .wav, .mp3, .mp4 lub .mov.
5. Czołówka filmu powinna zawierać tytuł filmu, tyłówka natomiast imię i nazwisko
reżysera, scenarzysty, aktorów, autora zdjęć oraz źródło pochodzenia użytej na
potrzeby filmu muzyki i ewentualnych obrazów.
6. Na płycie należy zapisać plik o nazwie: autor.txt, a w nim umieścić dane
identyfikujące autora według wzoru: imię i nazwisko autora, telefon lub
e-mail autora, dokładny adres szkoły z kodem pocztowym, imię i nazwisko opiekuna,
e-mail opiekuna. Prace niespełniające warunków technicznych nie będą brały udziału
w Konkursie.
7. Zgłoszony film powinien być pracą własną, niepublikowaną i nienagradzaną w innych
konkursach.
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VI. Zasady zgłaszania prac konkursowych
1.

Prace można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu
ul. Pędzichów 13
31-152 Kraków
z dopiskiem: V Ogólnopolski Konkurs „Bóg posłał anioła...”.

2.

Zgłaszane prace powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby nie uległy zniszczeniu.

VII. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Prace konkursowe oceniać będzie powołane przez Organizatora jury w składzie:
ks. Piotr Prusakiewicz CSMA – redaktor naczelny czasopisma „Któż jak Bóg”, ks.
Łukasz Piórkowski – coach, trener, prowadzący program TVP Ziarno, Paweł Sołtysik
– redaktor Radia Kraków, Katarzyna Wójtowicz – wicedyrektor i nauczyciel języka
polskiego w Katolickich Szkołach im. Świętej Rodziny z Nazaretu, s. Maria Druch ze
Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, Małgorzata Nizio, Marta Prochacka, Urszula
Zacharska, Katarzyna Śmiałkowska, Helena Konopka – nauczyciele w Katolickich
Szkołach im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.
2. Kryteria brane pod uwagę w czasie oceny prac konkursowych: wykonanie zadania na
temat, to znaczy zgodnie z regulaminem Konkursu, oryginalność i pomysłowość
scenariusza i reżyserii, estetyka i wrażenia artystyczne oraz wykorzystanie możliwości
technicznych.
3. Decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna.

VIII. Nagrody
Przewidziano przyznanie I, II i III miejsca oraz wyróżnień.

IX. Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Laureaci Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione, będą
powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozostali
uczestnicy nie będą indywidualnie powiadamiani.
2. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej Organizatora:
www.kcecak.krakow.pl od 27 stycznia 2018 roku.
3. Uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce 2 lutego 2018 roku w Katolickim
Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.
O szczegółach Laureaci zostaną powiadomieni osobiście.

3

X. Pozostałe informacje
1.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

3.

Warunkiem przyjęcia pracy jest zamieszczenie klauzuli w pliku autor.txt: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego
i przyszłych procesów konkursowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)“.

4.

Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora
nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych
z działalnością Organizatora.

5.

Autor powinien zadbać o zachowanie wszelkich praw autorskich. Organizator nie
bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników
Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.

XI. Kontakt z Organizatorem
W

razie

jakichkolwiek

pytań

prosimy

stronakcecak@gmail.com
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Organizatorem:

