
KONKURS pn:. „MÓJ BLICH – MÓJ WYBÓR – DOBRY WYBÓR” 

  

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. Tadeusza 

Kościuszki w Łowiczu. 

2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie ma rangi konkursów, o których mowa   

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 

z późn. zmianami). 

3. Cele konkursu: 

a. powstanie filmu promującego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP  im. Tadeusza 

Kościuszki w Łowiczu, 

b. promowanie ZSP nr 2 RCKUiP w lokalnym środowisku miasta Łowicza oraz na terenie całego 

powiatu łowickiego, 

c. rozwijanie filmowych umiejętności uczniów szkoły. 

 

4. Organizacja i przebieg konkursu: 

a. uczniowie startujący w konkursie nagrywają film promujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu: 

 długość trwania filmu nie może przekraczać 5 minut, 

 technologia wykonania - dowolna. 

b. ocenie podlegają: samodzielność i inwencja w realizowaniu zadania, staranność opracowania  

i kompozycji, 

c. prace należy złożyć do 23 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2   

w budynku B, w pracowni komputerowej nr 7, 

d. jeden film może być autorstwa najwyżej trzech osób, 

5. Do pracy musi zostać dołączone oświadczenie następującej treści: „Zgłoszony do konkursu film 

jest mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonego do 

konkursu filmu w celach promocyjnych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. 

Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. Oświadczam, że prawa autorskie dotyczące w/w materiałów 

przenoszę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych n 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”; 

oświadczenie musi zostać podpisane przez ucznia, jego prawnego opiekuna (rodzica) a także 

opatrzone datą dzienną; 

6. Jury konkursu zapozna się ze zgromadzonymi pracami, oceni je i wyda werdykt najpóźniej  do 28 

lutego 2018 roku; 

7. Autorowi/autorom najlepszych trzech prac zostaną przyznane nagrody. 

8. Werdykt jury jest ostateczny; 

9. Złożenie pracy, podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu; 

10. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u p. Krzysztofa Błaszczyka (budynek B, sala 

komputerowa nr 7). 


