Regulamin ogólnopolskiego konkursu filmowego
upowszechniającego zasady savoir-vivre’u
„Od ignoranta do eleganta” – etap szkolny
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
Regulamin określa cele konkursu, tematykę i zadanie konkursowe, zasady uczestnictwa i wymogi pracy
konkursowej, kryteria oceny oraz zasady nagradzania i prezentacji prac laureatów.
Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
§ 1. Cele konkursu
1. Wyłonienie najlepszego filmu promującego zasady sovoir-vivre’u.
2. Promowanie wśród młodzieży zasad dobrego wychowania.
3. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.
4. Kształtowanie kultury osobistej i kultury języka.
5. Wyrabianie nawyku właściwego korzystania z dóbr kultury.
§ 2. Tematyka i zadanie konkursu
1. Temat konkursu: „Savoir-vivre w przestrzeni publicznej”.
2. Zadanie konkursowe: krótkometrażowy film – nie krótszy niż 3 minuty i nie dłuższy niż 6 minut –
promujący zasady savoir-vivre’u (przykładowe tematy: zachowanie w miejscach publicznych- komunikacja
publiczna, kino, teatr, sklep, szkoła, restauracja – z wyjątkiem przygotowania stołu; podróże, wakacje
i savoir-vivre za granicą, ubiór, kultura dnia codziennego, netykieta, kontakty damsko-męskie, kontakty
między pokoleniami, inne zagadnienia savoir-vivre’u dotyczące przestrzeni publicznej).
3. Praca musi zostać zapisana na płycie DVD w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player.
4. Jeżeli w filmach przysłanych na konkurs zostaną wykorzystane fragmenty utworów chronionych prawem
autorskim, to uczestnik konkursu musi zdobyć zgodę na ich wykorzystanie od właściciela praw. Zaleca się
uczestnikom wykorzystywanie utworów udostępnionych na otwartych licencjach.
§ 3. Struktura i przebieg konkursu
1. Każda klasa może zgłosić dowolną ilość prac konkursowych.
2. Zespół konkursowy może składać się maksymalnie z 6 osób.
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4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada do niej wszelkie prawa autorskie.
Równocześnie zgadza się na jej publikację.
§ 4. Kryteria oceny oraz zasady nagradzania
1. Oceny prac konkursowych dokonają organizatorzy, wybrani nauczyciele oraz wcześniej wskazane
trzyosobowe zespoły klasowe. Pod uwagę brane będą następujące kryteria: sposób realizacji tematu,
pomysłowość, technika, spójność, humorystyczny walor przedstawianego tematu, jakość dźwięku, gra
aktorska, zgodność z wymogami formalnymi.
2. Film autorów najlepszej pracy zostaną weźmie udział w etapie ogólnopolskim konkursu.
3. Jury i organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznawania nagrody.
Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres:
ignorant-elegant@zspkleszczow.pl

