REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU

PRZEGLĄD FILMÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ O WYSZKOWIE

„Nie szukaj daleko bohaterów”
Cel i tematyka konkursu
Celem konkursu jest kształtowanie poczucia przynależności do lokalnego środowiska
i lokalnej społeczności, rozwijanie zainteresowań miastem i gminą Wyszków oraz ziemią
wyszkowską.
Temat bieżącej edycji „Nie szukaj daleko bohaterów” ma na celu wyróżnienie ludzi, którzy
tworzyli historię miasta i naszej małej ojczyzny, wpływali/wpływają na ich rozwój lub
zasłużyli swoją postawą na uznanie.
Podmiotem filmu powinna być osoba związana z Wyszkowem i ziemią wyszkowską, np.:
 postać historyczna,
 uczestnik wojny,
 działacz niepodległościowy w okresie PRL-u,
 działacz społeczny,
 twórca kultury,
 sportowiec,
 zwykły - niezwykły obywatel.
Tematyka konkursu nie ogranicza wybranych postaci do osób związanych z historią
i przeszłością. Pozwala na dostrzeżenie działalności współczesnych bohaterów, którzy swoją
pracą i postawą zasługują na wyróżnienie.
Istotne jest, aby przedstawić wybraną postać w sposób ciekawy, zajmujący widza i ukazujący
wszystkie walory, dla których stała się dla twórców bohaterem.

Zasady ogólne
§1.
Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół w Wyszkowie pod patronatem posła do
Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego, Burmistrza Wyszkowa Grzegorza
Nowosielskiego i przewodniczącej Rady Miejskiej Elżbiety Piórkowskiej.
§2.
Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
§3.
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz klas V-VI szkół
podstawowych w Gminie Wyszków.
§4.
Liczba członków ekipy filmowej może wynosić do czterech osób.

§5.
Przy ocenie filmu brane będą pod uwagę m.in. ciekawe ujęcie tematu, pomysłowość, wkład
pracy, wartość edukacyjna.
§6.
Film nie może trwać dłużej niż 8 minut.
§7.
Film stanowi pracę konkursową, którą wraz z załącznikiem należy dostarczyć na płycie
CD/DVD (w 2 egzemplarzach) na adres: Urząd Miejski, aleja Róż 2 - Wydział Edukacji
pokój nr 8a.
Załącznik do Regulaminu konkursu jest do pobrania na stronach internetowych: Zespołu
Szkół na Polonezie www.zswyszkow.pl oraz Urzędu Miejskiego www.wyszkow.pl.
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs.wyszkow@o2.pl
§8.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie
jego danych osobowych przez organizatorów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr.133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do
prawidłowej współpracy z organizatorami oraz w celach związanych z konkursem.
§9.
Najlepsze filmy zostaną nagrodzone i zaprezentowane podczas Wyszkowskiego Dnia Nauki
w czerwcu 2017 roku oraz wyświetlone na stronach internetowych organizatorów.
§10.
Filmy przechodzą na własność organizatorów.
§11.
Zgłoszone prace oceniać będzie komisja konkursowa, której decyzje są ostateczne i nie
podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe:
I miejsce - 600 zł, II miejsce - 400 zł, III miejsce - 300 zł oraz nagrody rzeczowe.

Terminarz Konkursu
Prace należy dostarczyć do 22 maja 2017 roku.
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Wyszkowskiego Dnia Nauki.
Szkoły, których uczniowie zostaną laureatami, będą poinformowane telefonicznie lub
mailowo o czasie i miejscu zakończenia konkursu.

