
Regulamin konkursu filmowego na najlepszy  

film krótkometrażowy promujący (Do)wolność czytania 

 

 Organizator i Patroni:  

1) Organizatorem konkursu jest Zakład Informacji Naukowej Wydziału 

Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

2) Konkurs organizowany jest w ramach Tygodnia Bibliotek, a nagrody ufundowane przez Fundację 

UAM 

Cele konkursu: 

1) Powstanie filmów promujących czytelnictwo  

2) Zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do aktywności twórczej i artystycznej; 

3) Promocja talentów; 

4) zachęcenie uczniów do poszukiwań literackich 

5) Promowanie użycia nowych technologii na polu edukacji 

6) wspieranie pracy w grupach i integrację uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Zasady uczestnictwa: 

1) Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych południowej 

Wielkopolski  

2) Ostateczny termin przygotowania i nadesłania prac konkursowych to 7 maja 2018  

2) Praca może być przygotowana przez grupę liczącą minimalnie 2 a maksymalnie 5 osób; 

3) Nie ma limitu filmów przysłanych z jednej placówki szkolnej 

4) uczestnicy (grupa uczniów) musi być z tej samej szkoły, chociaż mogą być z różnych klas i w różnym 

wieku 

5) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie na adres  

Zakład Informacji Naukowej 

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Ul. Nowy Świat 28-30  

62-800 Kalisz 

a) filmu nagranego na płycie CV, DVD lub na pen-drivie lub linku do nagrania zamieszczonego w 

chmurze na adres elapi@o2.pl 

b) karty zgłoszenia uczestników,  wraz z pieczątką szkoły i danymi nauczyciela-opiekuna 

c) zgody rodziców uczniów niepełnoletnich na udostępnianie wizerunku uczestników w ramach 

konkursu 



 

6) Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół, z których zgłoszą się uczestnicy oraz opublikowane na 

stronie WPA UAM w Kaliszu  http://wpa.amu.edu.pl/ 

7) Rozdanie nagród oraz zajęcia warsztatowe dla zwycięskiej klasy nastąpią w Tygodniu Bibliotek 

organizowanym przez Zakład Informacji Naukowej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w 

Kaliszu  

Praca konkursowa: 

1) Uczestnicy konkursu przedstawiają jedną pracę konkursową: film w formacie avi, wmv, flv, mpeg, 

mov, mp4, którego czas projekcji trwa od 2 do 6 minut; 

2) Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji (np. filmu 

dokumentalnego, komediowego, teledysku) oraz technice (np. animacji) z wykorzystaniem 

dowolnego sprzętu (telefon, aparat, kamera); 

3) Film powinien być wymyślony i odegrany przez uczniów.  Nie może naruszać praw autorskich oraz 

praw do prywatności osób trzecich (dotyczy to także muzyki wykorzystanej w filmie). 

4) W przypadku prezentacji prac nieoryginalnych organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia 

filmu z konkursu 

5) przy zgłoszeniu należy dołączyć dane uczestników: imię i nazwisko, klasę, nazwę i adres szkoły oraz 

nazwisko nauczyciela-opiekuna projektu 

6) w kręceniu filmów mogą brać udział osoby trzecie, pod warunkiem, że nie odegrają znaczącej roli 

w samej akcji filmu (statyści) 

7) Ze względu na edukacyjny charakter konkursu, prezentowane w nim treści nie mogą przedstawiać 

ani propagować używek ani zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w 

zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

Oceniane będą: 

 Oryginalność scenariusza i interpretacja proponowanego tematu. 

 umiejętność opowiedzenia historii za pomocą dostępnych środków. 

 Gra aktorska 

 Jakość techniczna (edycja, efekty, dźwięk, muzyka). 

 Wyrazistość przekazu 

 

Prawa autorskie 

Placówki edukacyjne będą właścicielami prezentowanych filmów krótkometrażowych, dając Zakładowi 

Informacji Naukowej WPA UAM prawo do powielania, rozpowszechniania i publicznego przekazywania 

Dzieła, które może być prezentowane na stronach Uczelni i szkół średnich biorących udział w konkursie. 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu i upoważnieniem 

do korzystania z praw do publikacji wizerunku uczestników, promocji filmu, rozpowszechniania dzieła 

i wydarzeń z nim związanych.  

Nieprzestrzeganie którejkolwiek z zasad oznacza nieakceptowanie przesłanego filmu 

krótkometrażowego.  

http://wpa.amu.edu.pl/

