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REGULAMIN  

II SZKOLNEGO KONKURSU  

„MŁODZI SCENARZYŚCI” 
 

Temat przewodni: „W PRZYJAŹNI JEST SIŁA!” 
  \ 

 

1. Organizator konkursu: 

Szkolne Koło Filmowe „KLAPS” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  

nr 4 im. E.J. Jerzmanowskiego w Wieliczce  

(koordynatorki: Beata Kukiełka, Iwona Dąbrowska) 
 
 

2. Cele konkursu:  
 promowanie młodych scenarzystów, 

 rozwijanie zdolności pisania scenariusza filmowego, 

 zachęcanie do współuczestnictwa w tworzeniu kultury, 

 dostrzeganie wartości przyjaźni, pozytywnych aspektów nawiązywania bliskich relacji koleżeńskich. 

 

3. Adresaci konkursu:  
Uczniowie klas 5-8 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. E.J. Jerzmanowskiego w Wieliczce. 
 

4. Przebieg konkursu: 

- ogłoszenie konkursu: 17 maja 2021 r., 

- nadsyłanie prac: do 6 czerwca 2021 r., 

- prace Komisji Konkursowej: 7 -  8 czerwca 2021 r., 

- wyłonienie i ogłoszenie informacji na temat najlepszych prac: 8 czerwca 2021 r. (na stronie internetowej szkoły), 

- wręczenie nagród – w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. E.J. Jerzmanowskiego w Wieliczce 

(dokładny termin zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników). 

 

5. Zasady uczestnictwa w konkursie:  
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie scenariusza filmu krótkometrażowego związanego z tematem 

przewodnim: „W przyjaźni jest siła!”. Praca konkursowa powinna promować przejawy życzliwości, dobroci, 

koleżeństwa wobec innych. Ukazywać przyjaźń jako siłę, dzięki której można pokonać wiele przeszkód, problemów, 

trudności (np. związanych z czasem epidemii).  

 

Scenariusz należy opatrzyć adekwatnym do treści pracy tytułem (nadanym przez Uczestnika konkursu). 

Każdy Uczestnik może wysłać tylko jeden scenariusz.  

 

Scenariusz: 2-4 stron dokumentu w formacie Word lub .pdf standardowego wydruku komputerowego  

(czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5). 

Do każdej pracy należy dołączyć informacje: imię, nazwisko i klasa Uczestnika – Autora scenariusza. 

 

Prace wysyłać należy na maila: scenariusz.sp4@o2.pl 

 

6. Kryteria oceny prac konkursowych: 

- pomysłowość i oryginalność scenariusza, 

- zgodność z tematyką przewodnią konkursu, 

- ogólnie przyjęte zasady konstruowania scenariusza filmowego, 

- różnorodna forma przekazu (dialogi, informacje o muzyce, oświetleniu, scenografii, rekwizytach itp.), 

- poprawność językowa, 

- realność zrealizowania filmu na podstawie scenariusza. 

 

Komisja Konkursowa: Dorota Michałowicz, Beata Kukiełka, Monika Głogowska-Harłoza, Iwona Dąbrowska  

 

 



 

 
 

Strona 2 

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z: 

 z akceptacją postanowień regulaminu przez Autora pracy konkursowej oraz jego rodziców/opiekunów 

prawnych oraz wyrażeniem przez nich zgody na przetwarzanie danych (imię, nazwisko, klasa) i 

wykorzystanie wizerunku Autora scenariusza na potrzeby przeprowadzenia konkursu. 

 

8. Postanowienia końcowe: 

 Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 Autor pracy zezwala na jej publiczne wystawianie i udostępnianie na stronach internetowych, tworzonych 

i publikowanych przez Organizatora. 

 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w szczególnym przypadku, bez podania przyczyny. 

 Niespełnienie któregokolwiek z warunków regulaminu powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału 

w konkursie.  

 Uczestnik konkursu i jego opiekun prawny ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy 

udział Uczestnika w konkursie będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

 

 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

 Administratorami danych osobowych uczestników konkursu jest organizator – Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. E.J. Jerzmanowskiego w Wieliczce. 

 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem, 

tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i wręczeniem nagrody, w celu 

zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów oraz w celu sprawozdawczości. 

 Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Podanie 

danych jest dobrowolne. 

 Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 


