Regulamin konkursu na film pt. „Mam przyjaciela, który zawsze jest ze mną”
Organizatorem konkursu jest Kółko teatralne „U Tytusa” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Poznaniu.
Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 im. Adama Tytusa Działyńskiego w Poznaniu.
Zadaniem uczestników jest nakręcenie filmiku podczas spaceru w okolicy miejsca zamieszkania ze swoją ukochaną
maskotką.
Założenia organizacyjne
1) Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) klasy 0 - 3
b) klasy 4 - 6
2) Praca konkursowa tworzona jest indywidualnie.
3) W nakręceniu filmu może pomóc rodzic bądź rodzeństwo ucznia.
4) Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich Organizatorowi. Organizator konkursu
zapewnia sobie prawo do prezentacji filmów bądź ich fragmentów oraz umieszczenia imienia i nazwiska autorów
wraz z informacją, w której klasie się uczą na:
•

stronie internetowej ZSP nr 13 w Poznaniu,

•

profilu na Facebooku ZSP nr 13 w Poznaniu,

•

na profilu na Facebooku Rady Rodziców ZSP nr 13.
Zgłoszenia prac

Prace należy wysłać na adres e-mail: klaudia.drobka@szkolatytusa.pl do dnia 1. 06. 2021 r.
Zgłoszenie musi zawierać:
1) imię i nazwisko dziecka
2) klasę
3) imię maskotki
4) film ze spaceru.
Jeden uczeń może wysłać jeden film.
Kryteria oceny i wyniki
1) Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie lub z pomocą osoby bliskiej.
2) W filmie może wystąpić jedynie uczeń z maskotką. Nie mogą być widoczne inne osoby.
3) Pomysłowość i oryginalność.
4) Estetyka.
5) Na filmie uczeń musi przedstawić siebie i swoją maskotkę, a także opowiedzieć o swojej okolicy oraz o tym jak
spędza tam czas.
O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury, powołane przez Organizatora, w składzie: pani Klaudia Dróbka, pani
Małgorzata Smektała, pani Adrianna Wojciechowska.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
Nagrody
Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej. Uczniowie, którzy zajmą pierwsze, drugie
i trzecie miejsce dostaną nagrodę rzeczową. Wszyscy uczestnicy otrzymają pochwałę i dyplom. Nagrody sfinansuje
Rada Rodziców ZSP nr 13. Nagrody dla laureatów zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego.

