Regulamin konkursu na spot filmowy
„Bezpieczeństwo w sieci”

I.

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa warunki i zasady konkursu na spot
filmowy pt. „Bezpieczeństwo w sieci”.
2. Organizatorem konkursu jest pedagog szkolny p. Karolina Białk
3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do
ich przestrzegania.
4. Głównym celem konkursu jest propagowanie postaw bezpiecznego i odpowiedzialnego
korzystania z Internetu oraz przeciwstawianie się cyberprzemocy.

II.

Założenia organizacyjne:

1. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich uczniów kl.IV-VII
2. Zespołem jest grupa osób przystępujących do konkursu.
3. Jeden zespół może zgłosić jeden spot.

III.

Warunki spełniane przez wykonanie pracy:

1. W konkursie oceniane będą materiały filmowe zwane dalej „spotami”, w których motywem
przewodnim będzie temat – bezpieczeństwo w sieci oraz możliwości ochrony przed
uzależnieniem się od komputera oraz bezpieczne zachowanie się.
2. Do konkursu zostaną dopuszczone spoty, których czas trwania nie może przekroczyć 180 min.
3. Film powinien podejmować problem zagrożeń

związanych z korzystaniem z Internetu

i promowanie bezpiecznego zachowania się w sieci.
4. Spot powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu dowolnego urządzenia i zapisany
na płycieCD, DVD o formacie AVI, MP4, MPEG 4. Płyta ze spotem i musi być opisana wg
schematu: imiona, nazwisko, klasa, tytuł filmu. Każdy film powinien zawierać czołówkę
z zamieszczonym tytułem konkursu :”Bądź bezpieczny w sieci”, a w zakończeniu imiona
i nazwiska autorów, klasa.
5. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu: przesyłanie na konkurs spotów
zawierających treści sprzeczne z prawem i obyczajem, w szczególności treści rasistowskie itp.
Upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszystkie inne.

6. Organizator nie odsyła spotów zgłoszonych do udziału w konkursie, w tym spotów
zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.
IV.

Warunki udziału:

1. Warunkiem udziału jest dostarczenie pracy konkursowej w postaci spotu, zgodnie
z wymogami regulaminu określonym w rozdziale III Regulaminu.
2. Uczestnicy konkursu dostarczają wykonany przez siebie film, nigdzie niepublikowany
i nienagradzany w innych konkursach, zgodny z tematem konkursu.
3. Film może być zrealizowany przez jednego ucznia lub zespół liczący 2 osoby
4. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 16. marca 2018r. Prace oddajemy
nauczycielowi informatyki.
5. Wyłonienie laureatów odbędzie się 19. marca 2018r.
V.

Własność intelektualna i prawa autorskie:

1. Uczestnik posiada pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz
że przysługują mu prawa autorskie, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich.
2. Osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę
na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.
3. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie spotem (art.50 ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim: Dz. U. z 2016r. poz. 666, z póżn. zm.)

VI.

Jury konkursu i kryteria oceny:

1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez
Organizatora.
2.

Każdy spot zgłoszony do konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.

3. W skład Jury Konkursu wejdą: pedagog szkolny – p.K.Białk, nauczyciel informatyki –
p.M.Rosenkranz nauczyciel plastyki – p.M.Rozenkranc
VII.

Postanowienia końcowe

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać od pedagoga szkolnego – p.K.Białk

