
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO 

„MAGIA BOŻEGO NARODZENIA” 

 

 

ORGANIZATOR 

 Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego 

 w Głuchołazach. 

 

CELE KONKURSU 

 Zachęcenie uczniów do twórczego wykorzystania urządzeń multimedialnych. 

 Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej.. 

 Promocja młodych talentów. 

 Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej. 

 

TEMAT KONKURSU 

 Czekamy na filmy animowane, które pokażą magię Bożego Narodzenia.  

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

 Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach. 

 Konkurs trwa od 13 listopada do 10 grudnia 2019 r. 

 Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

I kategoria – klasy 1-3 

II kategoria – klasy 4-6 

III kategoria – klasy 7-8 

 Uczniowie klas 1-3 przygotowują pracę grupowo. W tej kategorii nie będą przyznawane 

nagrody indywidualne. 

 W kategoriach II-III film można przygotować indywidualnie lub zespołowo. Zespół może 

liczyć 2 lub 3 osoby. 

 Film należy wykonać dowolną techniką animacyjną (komputerowa, plastelinowa, 

rysunkowa, wycinankowa, itp.). Dopuszczalne jest połączenie animacji z filmem aktorskim, 

jeśli animacja trwa minimum 2/3 filmu. 

 Film nie powinien trwać dłużej niż 3 minuty. 



 Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: scenariusz (fabuła filmu), wrażenia artystyczne, 

pomysłowość. 

 Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 

zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i 

kultury osobistej. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada 

wszelkie do niej prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie filmu w 

celach promocji konkursu (poprzez umieszczenie na stronie organizatora). 

 Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 grudnia 2019 r. 

 Laureaci otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. 

 

ZGŁOSZENIA 

 Film i wypełnioną kartę zgłoszenia należy przynieść (lub przesłać) do pań E. Bekier lub M. 

Nogaj do godz. 12.00 10 grudnia 2019 r. 

 Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie 

zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

 


