
Regulamin konkursu fotograficznego i filmowego

„Rzemieślnik = dobra robota”

§ 1.

ORGANIZATOR

1. Organizatorem  konkursu  jest  Zespół  Szkół  Zawodowych  Nr  2  im.  Powstańców 

Wielkopolskich we Wrześni.

§ 2.

CELE

Głównym celem konkursu jest:.

 Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmiku lub fotoreportażu 

o swoim miejscu zajęć praktycznych.

 Zachęcenie  młodzieży  do  korzystania  z  urządzeń  multimedialnych  (aparat 

fotograficzny, kamera, komputer). 

 Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej i artystycznej oraz 

do lepszego poznania specyfiki uczonego zawodu i relacji międzyludzkich.

§ 3.

TEMAT KONKURSU

Temat konkursu brzmi: „Rzemieślnik = dobra robota”

§ 4.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów  Zespołu  Szkół  Zawodowych  Nr  2  

im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.



2. Każdy  uczestnik  konkursu  może  zgłosić  jedną  pracę  w  jednej  z  dwóch  kategorii 

konkursowych: 

 zdjęcie lub fotoreportaż;

 film.

§ 5.

PRACA KONKURSOWA

1. Uczestnicy konkursu przedstawiają jedną pracę konkursową w postaci:

• zdjęcia lub fotoreportażu (maksymalnie 5 zdjęć); format fotografii A5 lub A4; 

zdjęcia mogą być kolorowe lub czaro-białe;

• kopii filmu zapisanego w formie cyfrowej na płycie DVD lub CD w jednym 

z formatów: divx, xvid, avi, videoCD, którego czas projekcji nie przekracza 

5 minut.

2. Twórcy  filmu  mogą  wykorzystać  różnego  rodzaju  gatunki  filmowe,  np.:  reportaż, 

wywiad, dokument, opowieść fabularyzowaną, prezentację itp. oraz technikę animacji.

2.  Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, technika, przedstawienie 

specyfiki zawodu, wrażenia artystyczne.

3. Prace  konkursowe  winny  być  zapakowane,  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  

i podpisane imieniem, nazwiskiem oraz  klasą uczestnika. 

4. Praca  konkursowa nie  może naruszać  praw autorskich oraz  prawa do  prywatności 

osób  trzecich  (zgoda  na  fotografowanie  lub  filmowanie!).  Prezentowane  w  niej 

treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, 

nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

5. Twórcy  oświadczają,  że  nie  będą  rościć  praw  do  wynagrodzenia  z  tytułu 

wykorzystania zrealizowanych przez nich filmów na wszelkich polach eksploatacji.

6. Twórcy zgadzają się na publikowanie i odtwarzanie filmu przez organizatorów 

Konkursu na wszelkich polach eksploatacji.



§ 6.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

1. Prace  konkursowe  należy  składać  do  8  marca  2010 roku  do  godz.15.00 u  prof. 

Przemysława Mocha lub sekretariacie szkoły.

2. Zgłoszenie  prac  na  konkurs  uważane  będzie  za  uznanie  warunków  regulaminu, 

wyrażenie na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. 

o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.Nr.133  poz.  883)  oraz  przeniesienie  praw 

autorskich  w  całości  na  rzecz  Zespołu  Szkół  Zawodowych  Nr  2  im.  Powstańców 

Wielkopolskich we Wrześni.

§ 7.

PRACA JURY KONKURSU

1. Do oceny złożonych zdjęć lub filmów zostanie powołane jury.

2. Ze względu na różne techniki artystyczne, ocena prac będzie odbywać się w dwóch 

kategoriach:

 Fotografia lub fotoreportaż – I kategoria

 Film – II kategoria

W każdej  z  powyższych  kategorii  najlepsze  grupy  pierwsze  trzy  miejsca  zostaną 

uhonorowane cennymi nagrodami, przewiduje się także dwa wyróżnienia w każdej 

kategorii.

3. Rozstrzygnięcie  konkursu  i  ocena prac  nastąpi  w dniach 8  -9  marca  2010 roku,  

a ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 17 marca br. 

na akademii z okazji Dnia Rzemiosła.

4. Zdjęcia i  filmy można będzie oglądać w auli  szkolnej  po zakończeniu konkursu,  

tj. od 10 do 16 marca 2010r. 



5. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.

6. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną 

zdyskwalifikowane.

7. We wszystkich sprawach nie uregulowanych decyduje jury Konkursu.


