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W związku z przypadającą w 2017 roku 

150. rocznicą urodzin Władysława Stanisława Reymonta  

Rada Miejska w Radomsku,  

z inicjatywy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 3, 

podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2017  

Rokiem Reymontowskim w Radomsku. 

Pomysłodawcy zaplanowali szereg imprez, 

konkursów i przedsięwzięć dla uczczenia 

postaci oraz twórczości polskiego Noblisty, 

patrona „Reymontówki na Bugaju”. 

 

 

Zapraszamy na stronę szkoły do zakładki: 

www.rokreymontowski.zsg3.radomsko.pl 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku  

we współpracy z Miejskim Domem Kultury   

zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych  

do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym 

 „Reymont w obiektywie”. 

 

 

Konkurs został objęty honorowym patronatem  

Prezydenta Miasta Radomska. 
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REGULAMIN  
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FILMOWEGO 

„Reymont w obiektywie” 
 
 

CELE KONKURSU 
 

1. Przybliżenie sylwetki polskiego noblisty Władysława Stanisława Reymonta oraz 

popularyzacja jego twórczości. 

2. Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej oraz próby własnej 

interpretacji tekstu  literackiego. 

3. Rozwijanie wyobraźni i umiejętności filmowych poprzez twórczą interpretację tematu. 

4. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania przez uczniów nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

5. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych. 

6. Promocja młodych talentów. 

7. Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu będącego fragmentem 

życiorysu autora lub wybranej książki Wł. St. Reymonta. 

8. Stworzenie ciekawej filmoteki z prezentowanych przez uczniów filmów. 

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku, we 

współpracy z Miejskim Domem Kultury w Radomsku. 

2. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4  

w Radomsku bez wynagrodzenia i mogą być wykorzystywane do organizowania 

projekcji, prezentacji w materiałach reklamowych, w prasie, w telewizji i do innych 

publikacji, w tym elektronicznych. 

3. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza pełną akceptację regulaminu oraz jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autora pracy i jego prawnego opiekuna na: 

 przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie  

z przepisami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

Nr 133, poz. 833, ze zm.); 

 publikację danych osobowych, w tym zamieszczenie listy laureatów na stronach 

internetowych, w prasie, w TV; 

 nieodpłatne upowszechnianie pracy, w tym na zamieszczanie imienia i nazwiska 

autora pracy. 

4. Prace zgłoszone na konkurs powinny być pracami własnymi autorów niepublikowanymi 

i nieprzedstawionymi w innych konkursach. 
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez operatora 

pocztowego - Pocztę Polską itp. 

6. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów; w wypadku zajścia okoliczności 

nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4  

w Radomsku jako organizator konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych. 

2. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby). 

3. Na konkurs każdy uczestnik lub grupa może przesłać jeden film. 

4. Uczestnicy mają za zadanie w oryginalny sposób przedstawić fragment wybranego 

utworu Wł. St. Reymonta lub jego życiorys (całość, spójny fragment, kompilacja).   

5. Uczniowie przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD (nie na pendrivie) jedną pracę 

konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas 

projekcji wynosi 10 - 15 minut. Dodatkowo dołączają minimum dwa wywołane zdjęcia 

w formacie 10x15 z planu filmowego, które mogą zostać wykorzystane przez 

Organizatorów  

w materiałach promocyjnych konkursu (np. na plakacie). 

6. Twórcy filmu mogą  stworzyć dowolny rodzaj gatunku filmowego, który  zilustruje 

życiorys autora (całość, spójny fragment, kompilacja) lub wybrany fragment utworu 

Władysława Stanisława Reymonta. Dozwolona jest dowolnie wybrana technika 

wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon 

komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. 

7. Uczestnik/uczestnicy konkursu przesyłają materiały na konkurs w zabezpieczonej 

kopercie z dopiskiem: „Reymont w obiektywie”. Koperta musi zawierać: 

a) kartę zgłoszenia uczestnika (wg wzoru) wypełnioną pismem drukowanym, 

b) film na podpisanej (tytuł, imię i nazwisko autora) płycie CD lub DVD (nie na 

pendrivie), 

c) zgodę na wykorzystanie w filmie materiałów nieautorskich, jeśli takowe będą, 

d) minimum dwa wywołane zdjęcia w formacie 10x15 z planu filmowego. 

8. Prace powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie transportu. 

9. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć do sekretariatu na adres Organizatora: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 

ul. Szkolna 4 

97-500 Radomsko 
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10. Termin nadsyłania prac mija z dniem 10 listopada 2017 roku (decyduje data stempla 

pocztowego). 

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

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 

zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego 

wychowania i kultury osobistej.  

12. Uczestnik lub uczestnicy oświadczają, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada do 

niej wszelkie prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie filmu  

w celach promocji konkursu (poprzez umieszczenie na stronie organizatora lub stronie 

konkursu).  

13. W przypadku wykorzystania w filmie materiałów archiwalnych bądź fragmentów 

innych filmów konieczne jest posiadanie przez uczestnika zgody oraz dołączenie do 

karty zgłoszenia oświadczenia o tym, że taką zgodzę posiada. Organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo do poproszenia uczestników konkursu o przesłanie stosownego 

dokumentu.  

 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

2. Jury pod uwagę weźmie:   

 zgodność z regulaminem konkursu,  

 pomysłowość,  

 technikę,  

 oryginalność,  

 samodzielność wykonania pracy,  

 wartość merytoryczną, 

 wrażenia artystyczne,  

 scenografię,  

 kostiumy,  

 podkład muzyczny, itp. 

3. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami, przewiduje 

się także wyróżnienia. 

4. Prace filmowe wykonane lub opisane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej PSP 4,  

a do laureatów będą przesłane zawiadomienia na adres elektroniczny ich szkół. 

2. Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów.  
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3. Ogłoszenie wyników konkursu połączone z projekcją nagrodzonych filmów odbędzie się 

w listopadzie 2017 roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. 

4. Informacja o terminie ogłoszenia wyników konkursu i projekcji nagrodzonych filmów 

zostanie przesłana do laureatów na adres elektroniczny ich szkół. 

5. Nieodebrane dyplomy i nagrody przesyłane będą drogą pocztową. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac 

w trakcie przesyłki. 

2. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD i DVD pozostają w archiwum 

Organizatora konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez 

podania przyczyn. 

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

zrealizowanych przez nich filmów na wszelkich polach eksploatacji. 

5. Decyzje Jury są ostateczne. 

6. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły: 

44 685 45 66 bądź z Organizatorami: 

Wioletta Kuliś 504 207 949 

Agnieszka Kostrzewa 502 793 218 

Katarzyna Krok 694 221 025 

Błażej Badowski (informacje techniczne) 570 722 273 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie  

i życzymy powodzenia!!  
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pieczęć szkoły 

 

Karta zgłoszeniowa uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego ogłoszonego przez 

Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Radomsku 

(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

Tytuł filmu:………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko autora:………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy opiekuna:…………………………………………………………………………………….. 

E-mail opiekuna:………………..……………………………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………………………………………. 

Telefon szkoły: …………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail szkoły: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczenie autora filmu: 

Oświadczam, że przyjmuję warunki konkursu zawarte w regulaminie. Jednocześnie wyrażam zgodę 

na wykorzystanie mojego filmu do celów promocji oraz zgadzam się na publikowanie i odtwarzanie 

filmu przez Organizatora Konkursu na wszelkich polach eksploatacji i oświadczam, że nie będę 

rościć praw do wynagrodzenia z tego tytułu. 

Oświadczam, że zgłoszony przeze mnie film został wykonany samodzielnie.  

Zapoznałem się z regulaminem konkursu „Reymont w obiektywie” i go w pełni akceptuję. 

 

..............................................     ...................................................................... 

..............................................     ...................................................................... 

..............................................     ...................................................................... 

 Podpis autora pracy     Podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

Organizator: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku 


