
 

 

SOKRATES powiedział:  

Poznaj samego siebie. 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku ogłasza konkurs adresowany 

do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych województwa 

pomorskiego. Celem konkursu jest wdrażanie uczniów do samorozwoju, kształtowanie 

umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży 

tworzeniem filmów krótkometrażowych, pobudzanie aktywności twórczej, dbałość o kulturę 

żywego słowa.  

  

Regulamin Konkursu: 

1. Grupa (max. pięcioro uczniów) przygotowuje etiudę filmową, której tematem jest myśl 

Sokratesa: Poznaj samego siebie. 

2. Film może być nagrany z wykorzystaniem różnych urządzeń (kamera, telefon komórkowy) 

i nie może być dłuższy niż 5 minut. 

3. Warunki techniczne: 

a) Proporcje ekranu: prostokątne w poziomie (16:9) lub kwadratowe (4:3). Filmy 

z obrazem prostokątnym w pionie nie będą akceptowane, dlatego w przypadku 

nagrywania filmu telefonem komórkowym, prosimy o trzymanie telefonu poziomo. 

b) Ciężar pliku nie może przekraczać 50 MB. 

c) Typy przyjmowanych plików: mpg(mpeg), avi, wmv, mp4, flv, mov. 

d) W filmie mogą być umieszczone dwie plansze, jedna na początku filmu i jedna na 

końcu filmu z informacjami zawierającymi tytuł filmu, nazwiska realizatorów 

i występujących osób. 



4. Z jednej szkoły może być przesłana dowolna ilość filmów. 

5. Do filmu należy dołączyć zgłoszenie placówki do konkursu (załącznik nr 1),  zgodę rodziców 

lub prawnych opiekunów uczestnika konkursu (załącznik nr 2) oraz oświadczenie (załącznik 

nr 3). 

6. Wypełnione formularze wraz z filmami (trzy kopie na dyskach DVD, każda płyta powinna 

być podpisana) należy przesłać do 10 maja 2019 r. na adres organizatora: 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES 

80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a 

z dopiskiem SOKRATES powiedział. 

7. Autorzy zgłaszający film wyrażają zgodę na jego publiczną projekcję w ramach przeglądu 

filmowego oraz na umieszczenie go na stronie Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

SOKRATES. 

8. Zgłoszone do konkursu filmy zostaną poddane wstępnej selekcji i dopuszczone do finału 

konkursu przez Jury Konkursu. 

9. Zakwalifikowane filmy będą oceniane przez Jury Konkursu powołane przez Organizatora.  

10. Jury oceniające prace konkursowe będzie brało pod uwagę następujące kryteria: 

a) pomysł na realizację tematu; 

b) czytelność przekazu; 

c) grę aktorską. 

11. Jury Konkursowe przyznaje nagrody rzeczowe dla laureatów oraz pamiątkowe dyplomy dla 

wszystkich uczestników.   

12. Nagrodzone i wyróżnione filmy zostaną zaprezentowane 6 czerwca 2019 r. podczas 

Festynu Rodzinnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej SOKRATES. 

13. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 

14. Dodatkowe pytania można kierować do organizatorów na adres: 

b.bukowska@szkolasokrates.pl 

 

Organizatorzy:       Dyrektor szkoły: 

Beata Bukowska       Joanna Kulon 

Grzegorz Ziółkowski 

 



 

Załącznik nr 1 

ZGŁOSZENIE 

Nazwa i adres szkoły (wraz z adresem mailowym): ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Realizator filmu: ………...………………………………………………………………………….. 

Aktorzy: ……...…………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Muzyka (nie jest wymagana, jeśli wystąpi w filmie, prosimy o wykorzystanie tylko utworów 

skomponowanych przez uczniów): ………………………………………………………...………. 

Nauczyciel – opiekun grupy: ……………..………………………………………………………… 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

ZGODA  

rodziców/prawnych opiekunów 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mego dziecka 

…………………………………………………...………. przez Organizatora na potrzeby 

konkursu w myśl ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. 

Nr 101 poz.926 z poz. zm.).  

 

…………......................................... 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 



 

Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonego 

filmu. Oświadczam, że zgłoszony film nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw 

majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów. Oświadczam, że 

w przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu 

naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, zobowiązuję się, jako 

osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.  

 

 

data ………………………………………  podpis ……………………………………  

 

 

 

 

 

. 


