
 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Markach, ul. Wczasowa 5 

Honorowy patronat 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Markach 

1. Cel i przedmiot konkursu 

 Celem konkursu jest promowanie wizerunku naszej szkoły w najbliższym otoczeniu 

i regionie. 

 Przybliżenie uczniom poprzednich i bieżących informacji o placówce. 

 Promowanie aktywności i kreatywności uczniów. 

 Najlepsze prace będą zamieszczone na stronie szkoły https://zs2marki.edu.pl 

2. Warunki uczestnictwa 

 Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 5. 

 Projekt może być realizowany indywidualnie lub grupowo (maksymalnie 3 osoby 

w grupie) i wykonany samodzielnie przez uczestników. 

 Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 

 Uczestnicy konkursu do pracy powinni dołączyć oświadczenie jednego z rodziców lub 

prawnych opiekunów wyrażające zgodę na udział w konkursie na zasadach 

określonych w regulaminie. 

 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik posiada 

pełnię praw autorskich do filmu lub prezentacji. 

 Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez 

uczestnika/uczestników bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z praw 

autorskich wynikających ze złożonej pracy. 

 Uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

3. Wymagania konkursowe 

 Projekty konkursowe muszą spełniać warunki: 

✓ Krótki film lub prezentację o szkole można wykonać dowolną techniką 

komputerową. 

✓ Czas filmu powinien wynosić od 1,5 do 3 minut, a prezentacja od 12 do 20  

slajdów. 



✓ Prezentowany materiał powinien w ciekawy sposób promować walory naszej 

szkoły, odnosić się do dzisiejszego wizerunku, ale również zawierać informacje 

z poprzednich lat funkcjonowania placówki. 

✓ Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji 

(np. reportażu, filmu dokumentalnego, teledysku). 

 Praca nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr 

osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku, danych osobowych. 

 Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej na płycie CD, DVD, pendrive lub 

innym nośniku, podpisane hasłem „Moja szkoła wczoraj i dziś” wraz z podaniem 

imienia i nazwiska oraz klasy autora/autorów. 

4. Termin składania prac 

 Wykonane prace należy składać do 16 lutego 2022 r. do p. Iwony Konowskiej-Łypian, 

p. Małgorzaty Urlich lub p. Karoliny Winiarskiej-Jaroć. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 lutego 2022 r. 

5. Kryteria oceny prac konkursowych 

 Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: promocja walorów szkoły 

w filmie, pomysłowość, oryginalność, pracochłonność, estetyka wykonania. 
 O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa. 

 Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 W przypadku niedołączenia danych praca nie będzie oceniana. 

6. Nagrody  

 Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy za zajęcie I, II oraz 

III miejsca w konkursie. Wśród nagród między innymi: dysk zewnętrzny, powerbank, 

pendrive.  

 Jury może przyznać również wyróżnienia – dyplomy i drobny upominek. 

 Najlepsze filmy zostaną upublicznione na stronie internetowej szkoły. 


