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1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie i nagranie 
filmu w wybranym języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim 
lub włoskim. Dopuszcza się wykorzystanie w filmie więcej niż jednego języka. 
2. Uczestnikiem konkursu (autorem filmu) może być jedna osoba lub zespół 
składający się z kilku osób. 
3. Długość filmu nie może przekraczać trzech (3) minut. 
4. Film może zostać nagrany w dowolnym formacie cyfrowym (kamera, 
aparat, telefon, smartfon, itd.), podpisany przez autora i dostarczony 
organizatorowi konkursu do 20.02.2015 na dowolnym nośniku (płyta CD, płyta 
DVD lub pendrive). Uwaga: komisja nie będzie oceniać prac przysłanych przez 
e-mail! 
5. Ocenie będą podlegać następujące elementy: 
  - wrażenie artystyczne 
  - sposób prezentacji  
 - język / zawartość treściowa 
 - oryginalność nagrania 
6. Komisja oceniająca zostanie powołana przez Dyrektora Szkoły Panią 
 mgr Annę Białek. 
7. Uczestnicy Konkursu przekazują zgłoszenia do konkursu p. Marcinowi 
Kapuścikowi do 17 lutego. Zgłoszenia powinny zawierać:  
 imię i nazwisko uczestnika,  
 tytuł filmu 
 język (lub języki), w których jest nagrany (angielski, niemiecki, francuski, 

hiszpański lub włoski).  
8. Nagrane i opisane (tytuł filmu, imię i nazwisko autora, klasa) filmy 
uczestnicy przekazują p. Marcinowi Kapuścikowi do 20 lutego. 



9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową. Laureaci konkursu 
zgadzają się na publiczne odtworzenie swojego filmu  na uroczystej gali 
kończącej realizację projektu „Na językach” lub w innym dogodnym dla 
organizatora terminie. 
10. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 
 akceptuje niniejszy Regulamin; 
 jest autorem filmu oraz posiada zgodę osób biorących udział przy 

powstawaniu pracy. 
11. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na: 
 przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu, 
 publikację swojego filmu na stronie internetowej Szkoły w celu promocji 

konkursu/projektu oraz w celach ogłoszenia wyników konkursu. 
12. Materiały (nośniki), na których nagrany został film zostaną po 
zakończeniu prac komisji zwrócone uczestnikom konkursu. 
13. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w czasie podsumowania projektu 
„Film na językach”, które będzie miało miejsce 25.02.2015 w siedzibie ZSP w 
Wodzisławiu Śląskim. 
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