Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
ogłasza Konkurs na film promujący szkołę „Boski Team to MY !”

REGULAMIN KONKURSU
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs na
amatorskie filmy, promujące Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w
Oświęcimiu.
2. Organizatorem Konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu (zwany dalej „Organizatorem”).
II. Cel Konkursu
Najważniejsze cele Konkursu to:
a) wyłonienie filmów spełniających wymagania konkursowe,
b) promowanie pozytywnego wizerunku szkoły na forum miasta, powiatu i regionu,
c) promowanie aktywności i kreatywności uczniów,
d) inspirowanie uczniów do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych i
wychowawczych,
e) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy
wychowawczej.
III.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie może wziąć udział każdy, uczęszczający aktualnie do szkoły uczeń –
indywidualnie lub grupowo.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i przedstawiciele Organizatora,
członkowie jury, ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w
przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
3. Do Konkursu mogą być zgłoszone filmy, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) są przeznaczone do publikacji w Internecie lub do projekcji multimedialnych,
b) promują Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
4. Każdy film powinien zawierać następujące elementy:
a) prezentację współczesnego wizerunku szkoły salezjańskiej: jego uczniów,
pracowników, bazy dydaktycznej itp.
b) przedstawienie tematu w sposób dowcipny, żartobliwy, ale nie satyryczny czy
ironiczny.
5. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić 1 film.
6. Film zgłoszony do Konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne:
a) rozdzielczość:
– minimalna: 720 x 480 (16:9 SD),
– zalecana: 1280 x 720 (16:9 HD),
– maksymalna 1920 x 1080 (16:9 Fulll HD),
b) format zapisu: mpg, mov, avi, zalecane H.264,
c) rozmiar maksymalny pliku: do 4 GB,
d) format dźwięku: preferowane są kodeki MP3 lub AAC,

e) film może być nakręcony: kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub
aparatem fotograficznym.
7. Czas trwania filmu: od 1 do 3 minut.
IV. Zgłaszanie filmów
1. Filmy konkursowe można przekazać:
a) osobiście do sekretariatu szkoły na nośniku dvd,
b) drogą elektroniczną na maila szkoły: szkola@salezjanie.edu.pl,
c) drogą elektroniczną do swojego wychowawcy.
2. Organizator nie zwraca przekazanych materiałów.
3. Zgłoszony do Konkursu film powinien być w stanie technicznym umożliwiającym jego
projekcję.
4. Każdy przekazany film powinien być opisany imieniem i nazwiskiem, klasą
twórcy/twórców.
5. 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.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wraz z filmem prawidłowo
wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1),
7. Termin zgłaszania filmów upływa 5 marca 2021 roku do godz. 14.00.
8. Organizator ma prawo do odrzucenia filmów, jeśli nie spełniają one wymaganych
regulaminem warunków.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych filmów lub ich
fragmentów w celach promujących szkołę.
V. Ocena filmów
1. Ostatecznej oceny filmów dokona Jury wybrane przez Dyrektora Szkoły.
2. Jury wyłoni zwycięzców Konkursu do 12 marca 2021 r. Ogłoszenie wyników Konkursu i
wręczenie nagród nastąpi po 15 marca 2021 r.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub do ich nieprzyznania.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
VI. Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody pieniężne w kwotach:
a) nagroda główna: pięćset złotych (500 PLN),
b) druga nagroda: trzysta złotych (300 PLN),
c) trzecia nagroda: dwieście złotych (200 PLN).
VII. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu.
2. Informacje dotyczących Konkursu umieszczone są na stronie internetowej Organizatora
www.salezjanie.edu.pl Możliwy jest także kontakt informacyjny drogą mailową na adres:
szkola@salezjanie.edu.pl

