
REGULAMIN KONKURSU
,,POZYTYWNA KWARANTANNA”

Zasady i warunki uczestnictwa. 

1. Konkurs organizowany jest przez Samorząd Uczniowski z pomocą dwóch 
uczniów Szkoły Podstawowej nr. 1 w Człuchowie, ul. Średnia 4a.

2. Autor filmu, przesyłający swoją pracę, tym samym biorący udział w konkursie 
akceptuje regulamin, zna jego treść, oświadcza że ma pełnie praw autorskich i nie 
narusza żadnych praw autorskich osób trzecich, a osoby występujące tam również 
wyraziły zgodę na użycie ich wizerunku i nieodpłatne rozpowszechnienie ich w 
mediach szkolnych. 

3. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas 1-8 oraz nauczyciele SP1 
Człuchów, którzy wypełnili i przesłali zgodę na wykorzystanie pracy w mediach 
szkolnych na adres email:  j.niemieckisp1@wp.pl .

4. Filmiki zgłoszone do innych konkursów, publikowane bądź nagradzane 
wcześniej nie będą brały udziału w konkursie. 

5. Prace zgłaszane do konkursu, wykonane mogą być wykonane w dowolnej 
liczbie osób.

6. Uczeń może być autorem lub współautorem tylko jednego filmu. 

7. Praca nie może zawierać lub propagować zachowań zabronionych przez 
prawo, nieobyczajowych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury 
osobistej, poruszać tematy religijne, obrażać poglądy innych osób oraz naruszać 
praw do prywatności osób trzecich. 

8. Podczas przesyłania pracy ważne jest uwzględnienie w wiadomości kto 
występował w filmie. Jeżeli są to nauczyciele naszej szkoły, proszę o dodanie 
imienia i nazwiska w wiadomości, jeżeli uczniowie to również imię, nazwisko oraz 
klasę do której uczęszcza/ją.

9. Nagrodzony zostanie autor filmu, jeżeli występują współautorzy należy 
wspomnieć o tym w wiadomości podczas wysyłania pracy.
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Informacje dot. konkurs 
,,Pozytywna Kwarantanna”

Wykonanie pracy

TEMAT: Filmik scenkowy. Może być wykonany na podstawie jakiegoś żartu/kawału,
mile widziane filmiki o zdalnym nauczaniu ;). 
Filmik powinien trwać od 1 do 5 minut. Tematyka i wykonanie dowolne, mile 
widziane scenki przedstawiające nauczanie zdalne. W filmie może występować 
dowolna ilość osób. Należy pamiętać, żeby nie poruszać tematów religijnych, 
kontrowersyjnych, odnoszących się do kogoś poglądów, czy również nawiązywać 
do rzeczy niezgodnych z prawem oraz aby zachować kulturę osobistą,
Prace wysyłamy do 29 marca 2021 roku (włącznie), na adres e-mail: 
konkurs.sp1czluchow@gmail.com lub przez Messengera do Dominika 
Kucharskiego (zdjęcie profilowe z kotem).

Cele konkursu

- miłe spędzenie czasu z rodziną/przyjaciółmi,
- pokazanie naszej szkoły z jak najlepszej strony,
- zachęcenie uczniów do częstszego udziału w tego typu konkursach,
- rozwinięcie zdolności aktorskich i filmowych uczestników konkursu.

Wyniki, termin oraz nagrody
 
Spośród wysłanych prac, zostaną wybrane przez organizatorów 3 najlepsze, które 
będą nagrodzone oraz ich filmy pojawią się na stronie szkoły wraz z 
podziękowaniem i gratulacjami za wzięcie udziału w konkursie. Po odbiór nagrody
będzie można zgłosić się do szkoły. Wyniki konkursu ogłoszone będą do 2 
kwietnia 2021 roku. 

W razie problemu, bądź prośby udzielenia pomocy w sprawie konkursu można 
kontaktować się przez MS Teams do Dominika Kucharskiego lub przez podanego 
wyżej adresu email/Facebooka (Messengera).
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