Mali są ludzie,
Wielkie są ich dzieła
Czesław Miłosz, Świat...(poema naiwne)
Regulamin konkursu na film inspirowany poezją Czesława Miłosza.
PATRONAT: NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ, ODRA-FILM/DOLNOŚLĄSKIE
CENTRUM FILMOWE WE WROCŁAWIU, ABM STUDIO WE WROCŁAWIU
I Organizator konkursu: Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 3 we Wrocławiu.
II Cele konkursu:
1. Popularyzacja twórczości Czesława Miłosza.
2. Pomysłowy i nowatorski sposób prezentacji twórczości poety.
3. Wizualna interpretacja poezji Czesława Miłosza.
4. Rozbudzanie wrażliwości i kreowanie zainteresowao humanistycznych, inspirowanie
do oryginalnych działao.
5. Odkrywanie młodych talentów.
6. Rozpowszechnianie sztuki kina.
7. Realizacja kierunków rozwoju Wrocławia- upowszechnianie kultury.
III Uczestnictwo w konkursie- warunki i zasady:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu.
3. Dopuszczalne formy filmowe: np. film fabularny, animacja, teledysk, reklama.
4. Czas trwania filmu nie może przekroczyd 5 minut.
5. Szkoła może przesład tylko jeden film.
6. Film powinien stanowid plik zapisany w formacie mpg, mp4, avi, wmv i nie
przekraczad 100 Mb.
7. Nadesłany film nie może byd zgłoszony uprzednio w innych konkursach.
8. Film powinien nawiązywad bezpośrednio do tekstów Czesława Miłosza i byd ich
interpretacją. Wykorzystane teksty należy wymienid na koocu filmu.
9. Podstawowym kryterium oceny będzie pomysłowośd, kreatywnośd i jakośd
nadesłanych filmów.
10. Nie będą przyjmowane filmy zawierające i/lub promujące pornografię, rasizm,
uprzedzenia etniczne, wulgaryzmy oraz nakłaniające do spożywania alkoholu i
zażywania narkotyków. W przypadku zamieszczenia jakichkolwiek z ww. treści film
zostanie zdyskwalifikowany.

11. Nadesłanie filmu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, iż:
a) jest wyłącznym autorem przesłanego filmu i posiada wszelkie prawa autorskie do
filmu, osobiście oraz samodzielnie zarządza własnymi prawami do filmu
b) osoby występujące w filmie brały w nim udział dobrowolnie i wyraziły zgodę na
udział i emisję filmu w ramach konkursu
c) żadne osoby trzecie nie wystąpią z roszczeniami ani żądaniami z tytułu
wykonywania przez organizatora przekazanych uprawnieo.
12. Autor zgłaszający film automatycznie wyraża zgodę na wykonanie kopii filmu,
emitowanie swojego dzieła podczas pokazów filmowych w trakcie trwania konkursu
oraz w okresie pokonkursowym.
13. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez uczestnika zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych – załącznik dołączony do niniejszego
regulaminu.
14. Zainteresowani uczestnicy konkursu będą mogli uczestniczyd w bezpłatnych
warsztatach z zakresu produkcji filmowej poprowadzonych przez przedstawiciela
Wroclaw Film Commission, instytucji wspierającej realizację projektów filmowych
na terenie Dolnego Śląska (m.in. „Twój Vincent” Doroty Kobieli czy „Most
szpiegów” Stevena Spielberga). Warsztaty będą wprowadzeniem do procesu
produkcji filmowej z uwzględnieniem jej poszczególnych etapów oraz omówieniem
wybranych przykładów filmów zrealizowanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w
ostatnich latach. Całośd potrwa około 2 godz. Zgłoszenia udziału w warsztatach
należy przesład do dn. 27.11.2018r. na adres: grazyna.michalik@zs3.wroclaw.pl.
O terminie warsztatów osoby zainteresowane zostaną poinformowane przez
organizatora. Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy.
IV Nadsyłanie i ocena prac konkursowych:
1. Prace konkursowe oceni specjalnie powołane do tego celu jury, które wyłoni
laureatów konkursu.
2. W skład jury zostaną powołani przedstawiciele organizatora, w tym osoby
posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie produkcji filmowej.
3. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
4. Filmy nagrane na płyty DVD należy przesyład pocztą w terminie do 14. 01. 2019 r. na
adres: Zespół Szkół nr 3, 54-402 Wrocław, ul. Szkocka 64 z dopiskiem: Konkurs
filmowy. W przesyłce oprócz płyty z nagranym filmem należy załączyd dane
osobowe uczestnika (imię i nazwisko, adres mailowy, nazwę i adres szkoły), zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych, oświadczenie uczestnika konkursu
oraz imię i nazwisko opiekuna - KARTA ZGŁOSZENIA.
5. Gala finałowa z ogłoszeniem wyników konkursu i wręczeniem nagród odbędzie się w
styczniu. Laureaci i uczestnicy konkursu wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na
uroczystą galę finałową telefonicznie lub mailowo.
V

Informacji na temat konkursu udziela osoba bezpośrednio
Grażyna Michalik, kontakt: grazyna.michalik@zs3.wroclaw.pl

odpowiedzialna:

