
Regulamin Konkursu międzyszkolnego na reportaż filmowy w ramach projektu 

„Tarnowianie - ludzie niepodlegli i przedsiębiorczy”  

 

§1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana 

Szczepanika w Tarnowie. 

2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Tarnowianie - ludzie niepodlegli 

i przedsiębiorczy” i jest współfinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach konkursu 

grantowego pod hasłem „My Polacy - niepodlegli i przedsiębiorczy” z okazji 100-lecia 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

3. Celem Konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych i przedsiębiorczych, umacnianie 

tożsamości lokalnej, popularyzacja lokalnych postaci i ich osiągnięć ekonomicznych 

i gospodarczych po odzyskaniu Niepodległości do czasów współczesnych. 

4. Termin składania prac upływa 30 listopada 2018 r. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 12 grudnia 2018 r. 

6. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie szkoły. 

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikiem Konkursu są zespoły klasowe Liceum Ogólnokształcącego i Technikum 

reprezentowane przez swoich przedstawicieli. 

2 Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

 

§3 ZASADY KONKURSU  

1. Reportaż filmowy powinien zawierać charakterystykę dokonań wybranej osoby, która 

przyczyniła się do rozwoju gospodarczego miasta Tarnowa, od czasu odzyskania przez Polskę 

Niepodległości aż do chwili obecnej.  Tematyka może dotyczyć przejawów lokalnej 

przedsiębiorczości, wynalazków, kluczowych inwestycji, o których należy pamiętać, gdyż 

uświadamiają, że współczesne sukcesy bazują na dorobku minionych pokoleń.  

2. Reportaż filmowy powinien mieć formę jednego pliku możliwego do automatycznego 

odtworzenia (dopuszczalne formaty: AVI, MP4, WMV). Czas odtwarzania materiału 

powinien być nie krótszy niż 3 minuty i nie dłuższy niż 10 minut.  



3. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko reportaże opracowane osobiście przez Uczestnika, 

do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, 

a także nie naruszające praw osób trzecich. 

 

§4 KRYTERIA KONKURSU  

1. Prace konkursowe są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 

2. Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową są:  

- zawartość merytoryczna, 

- zgodność z tematem konkursu,  

- niebanalna interpretacja tematu,  

- kompozycja,  

- jakość techniczna zdjęć, estetyka.  

 

§5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY  

1. Sposób wyłonienia zwycięzców. Komisja konkursowa składająca się z reprezentantów 

Organizatora wyłoni laureatów trzech pierwszych miejsc biorąc pod uwagę kryteria zapisane 

w §4 pkt 2.  

2.Nagrodami dla zwycięskich klas za zajęcie kolejno I, II i II miejsca będą dofinansowania do 

wycieczek klasowych w formie voucherów, ewentualnie zakup biletów do teatru lub inna 

nagroda rzeczowa wybrana przez zwycięzców w kwocie określonej regulaminem. 

 W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:  

- I miejsce - nagroda główna o wartości 1 200 zł,  

- II miejsce – nagroda o wartości 1 000 zł, 

- III miejsce – nagroda o wartości 800 zł. 

 

§6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone podczas uroczystej debaty z tarnowskimi 

przedsiębiorcami i przedstawicielami Urzędu Miasta Tarnowa oraz  opublikowane na 

szkolnej stronie internetowej w dniu 12 grudnia 2018 r.  

2. Wydanie nagród nastąpi niezwłocznie po podpisaniu protokołów odbioru oraz podpisaniu 

umowy o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora przez Laureata 

za zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

 


