
Film o Liceum Ogólnokształcącym nr XV  

im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu 

Regulamin Konkursu 

 

Organizator konkursu i jego cele 
1. Konkurs organizowany jest przez Dyrekcję Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. mjr. Piotra 

Wysockiego we Wrocławiu. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych filmów oddających oryginalny charakter i klimat 

LO nr XV. Uczestnicy będą mogli pokazać, jak Szkoła ich inspiruje, czym przyciąga, co 

sprawia, że czują się w niej dobrze, jak pomaga rozwijać ich pasje i zainteresowania. 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 
1. Konkurs ma charakter zamknięty – mogą w nim wziąć udział tylko uczniowie naszej szkoły 

bez ograniczeń wiekowych. 

2. Uczestnicy konkursu  przygotowują swoje prace indywidualnie lub w grupach (2-4 osoby). 

3. Prace konkursowe muszą być wykonane zgodnie z przyjętymi i opisanymi w niniejszym re-

gulaminie zasadami. 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz, 

w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu na 

stronie internetowej Szkoły. 

5. Zwycięzcy konkursu akceptują fakt, że nagrodzone i wyróżnione  projekty stają się własno-

ścią LO XV we Wrocławiu. Finaliści konkursu zrzekają się praw autorskich do projektów 

składając oświadczenie o nieodpłatnym zrzeczeniu się praw na rzecz Liceum. 

6. Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 5, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

Wymagania techniczne projektu 
1. Pracę należy przygotować w dowolnym programie komputerowym i zapisać w rozszerzeniu  

właściwym dla tego programu. 

2. Film powinien zawierać nawiązanie do tradycji, historii Szkoły i Patrona.  

3. Autor lub autorzy filmu powinni zamieścić informacje o twórcach projektu oraz źródło każ-

dego wykorzystanego fragmentu utworu (np. w formie napisów końcowych). 

4. Końcową wersję filmu należy zapisać w  popularnym rozszerzeniu mp4 / mpeg / wmv. 

Miejsce i termin składania prac konkursowych 
1. Prace należy składać  w wersji elektronicznej na platformie Fronter lub dostarczyć na nośni-

ku cyfrowym do nauczycieli technologii informacyjnej lub informatyki w nieprzekraczalnym 

terminie do 7 marca 2014 r. 

2. Każdy uczestnik lub grupa uczestników Konkursu ma prawo złożyć dowolną liczbę projek-

tów. 

 

 



Kryteria oceny prac konkursowych 
1. Prace konkursowe zostaną umieszczone na platformie Fronter.  

2. W dniach 12 – 14 marca 2014 r. odbędzie się głosowanie wszystkich uczniów w Szkole przy 

użyciu platformy Fronter. Każdy uczeń i nauczyciel LO nr XV będzie mógł oddać swój głos 

na jeden film. 

3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Szkoły. 

Nagrody 
1. Przewiduje się przyznanie Nagrody Dyrektora oraz Nagrody Publiczności (film, który zbie-

rze najwięcej głosów). 

2. Organizator  konkursu może przyznać wyróżnienia osobom, których prace uznano za intere-

sujące. 

Postanowienia końcowe 
1. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi konkursu. 

2. W sprawach nieobjętych  niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Z chwilą ich opu-

blikowania na stronie internetowej szkoły, stają się one obowiązujące. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji 

o laureatach konkursu w Internecie.  



Załącznik 1 

 

OŚWIADCZENIE 

Twórcy filmu: 

 

 …………………………………………, zamieszkały/a w ….........………………………... 
 (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) 

…………………………………………, zamieszkały/a w ….........………………………... 
 (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) 

…………………………………………, zamieszkały/a w ….........………………………... 
 (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) 

…………………………………………, zamieszkały/a w ….........………………………... 
 (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) 

zgodnie oświadczają, że przekazują nieodpłatnie prawa autorskie do projektu filmu, 

zgłoszonego w konkursie, na rzecz Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. mjr. Piotra 

Wysockiego we Wrocławiu, 54-436 Wrocław, ul. Wojrowicka 58. 

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

 (miejscowość, data)  ..........................................................................................    

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

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

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

   (podpisy)
 


