
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO „MOJA KLASA” SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA 

SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY 

 

CELE KONKURSU  

1. Zaangażowanie uczniów do aktywnego działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska 

lokalnego. 

2. Uaktywnienie twórczego działania uczniów i promowanie ich kreatywności. 

 

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEGU KONKURSU  

1. Jest to konkurs klasowy. 

 

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich klas Liceum 

 

3. Przebieg konkursu koordynuje Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Kariną 

Przybyłą oraz nauczycielem języka polskiego p. Małgorzatą Dąbrówką. 

 

4. Punkty przyznawane będą przez powołaną komisję według przyjętych kryteriów. 

 

5. Kryteria oceny prac konkursowych: 

- Komisja będzie najwyżej oceniała prace: 

a) prezentujące temat – klasę - w sposób interesujący i przyciągający uwagę, 

b) charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami, 

c) oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna 

poprawność wykonania. 

 

6. Wyniki konkursu oraz filmy zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

 

7. Klasy zgłaszają do konkursu pracę własnego autorstwa - film prezentujący klasę, jej 

dokonania, pasje, talenty, itp.   

 

8. Jeden klasa może przesłać jeden film. 

 

 



9. Film powinien: 

a) zawierać tytuł i nazwę klasy 

b) wykorzystać muzykę zaczerpniętą z legalnego źródła (informację na ten temat należy 

podać w mailu do organizatorów) 

c) trwać do 3 minut 

d) być utrzymanym w stylistyce wideoklipu  

e) spełniać następujące warunki techniczne:  

a) rozdzielczość: – minimalna: 720 x 480 (16:9 SD), – zalecana: 1280 x 720 

(16:9 HD), – maksymalna 1920 x 1080 (16:9 Full HD),  

b) format zapisu: mpg, mov, avi, zalecane H.264,  

c) rozmiar maksymalny pliku: do 4 GB, 

d) format dźwięku: preferowane są kodeki MP3 lub AAC, 

e) film może być nakręcony: kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub 

aparatem fotograficznym. 

 

9. Nagrody przyznawane są dla 3 najlepszych prac. 

- I miejsce bon na pizzę o wartości 150zł 

- II miejsce bon na pizzę o wartości 100zł 

- III miejsce bon na pizzę o wartości 50zł 

- Dla wszystkich klas, które wezmą udział w konkursie wzorowa ocena cząstkowa z 

zachowania. 

 

10.Termin przesyłania prac mija 14.03.2022r. Prace prosimy przesyłać na 

maila su1loolesnica@gmail.com  

 

11.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o 

ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 

 

 


