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Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie ogłasza 
Konkurs na film, stronę internetową szkoły 

lub projekt graficzny plakatu (forma dowolna) pt:. 
„I LO – moja szkoła-miejsce, gdzie czuję się bezpiecznie, zdobywam wiedzę, 

rozwijam swoje zainteresowania i pasje”. 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 I. Cele Konkursu: 

1. Promowanie pozytywnego wizerunku liceum na forum miasta, powiatu i regionu. 

2. Promocja I LO jako miejsca, gdzie uczeń buduje świadomość własnej wartości, odkrywa swoje 

zainteresowania i pasje, tym samym staje się świadomy i odporny na zagrożenia płynące z 

zewnątrz.  

3. Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, i bezpiecznych form spędzania czasu 

poza szkołą. 

4. Promowanie aktywności i kreatywności uczniów. 

5. Inspirowanie uczniów do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych i wychowawczych. 

6. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy 

wychowawczej. 

 II. Zasady uczestnictwa w Konkursie:  

1. W Konkursie może wziąć udział każdy, uczęszczający aktualnie do liceum uczeń – 

indywidualnie lub grupowo.  

2. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, do pracy załączone winno być 

oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział 

konkursie na zasadach określonych w regulaminie. 

3.  Do Konkursu mogą być zgłoszone filmy i projekty graficzne plakatów, czy strony 

internetowej, które spełniają następujące warunki: 
 

a) są przeznaczone do publikacji w Internecie lub do projekcji multimedialnych,  

b) promują I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte jako szkołę bezpieczną, 

propagującą zdrowy styl życia i  dającą możliwości rozwoju.  
 

4. Każdy film, strona internetowa szkoły, bądź projekt graficzny plakatu powinien zawierać 

następujące elementy:  
 

a) prezentację współczesnego wizerunku liceum: jego uczniów, pracowników, bazy 

dydaktycznej, osiągnięć, itp. 

b) odwołanie do wartości profilaktycznych, związanych z propagowaniem  zdrowego stylu życia, 

wolnego od nałogów, 

c) dopuszcza się przedstawienie tematu w sposób żartobliwy, ale nie satyryczny czy ironiczny.  

d) praca konkursowa nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub godzących w osoby 

trzecie.  

5. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jeden film lub jeden projekt plakatu czy strony.  
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6. Film zgłoszony do Konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne: 

a) rozdzielczość: 1280 x 720 (16:9 HD),  lub 1920 x 1080 (16:9 Fulll HD),  

b) format zapisu: mpg, mov, avi, : m4v, mkv oraz mp4 do filmu ,  

c) c) rozmiar maksymalny pliku: do 4 GB,  

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

fotograficznym, 

e) czas trwania filmu: od 3 do 5 minut. Film powinien mieć tytuł oraz zawierać napisy 

początkowe i końcowe, 

f) stan techniczny zgłoszonego filmu powinien umożliwiać jego projekcję.  

g) Film powinien zostać zmontowany na legalnym oprogramowaniu. 

7.  Projekt graficzny  plakatu zgłoszony do konkursu musi spełniać warunki:  

a) powinien być zapisany w formacie JPG lub JPEG, jakość minimum 85 proc. 
 lub png  (kompresja poziom 6), 
b)  o  rozdzielczości 300 dpi i wielkości nie większej niż 5MB. 

 
IV. Zgłaszanie prac konkursowych: 

1. Prace konkursowe należy przekazać do sekretariatu szkoły na nośniku dvd lub pendrivie, albo 

przesłać elektronicznie na adres:liceummragowo@gmail.com z dopiskiem „konkurs”. W 

treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać 

wiadomość potwierdzająca zgłoszenie oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy 

autora. 

2. Koperta z nośnikiem zawierającym pracę konkursową musi być  opisana (imię i nazwisko 

twórcy/twórców, klasa/ -y i tytuł filmu, bądź plakatu.  

3. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię 

praw autorskich, osobistych i majątkowych i, że praca konkursowa nie narusza praw osób 

trzecich.  

4. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na 

korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora, w celach 

promocyjnych szkoły. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami 

prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do 

publicznej prezentacji. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wraz z pracą konkursową  

prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1)  

7. Termin zgłaszania prac  upływa 25 marca 2021 r.  

8. Organizator ma prawo do odrzucenia filmów, jeśli nie spełniają one wymaganych niniejszym 

Regulaminem warunków. 

 V. Ocena prac konkursowych: 

1. Oceny prac konkursowych dokona Jury wyodrębnione przez Dyrektora szkoły. 

2. Jury wyłoni zwycięzców Konkursu do 30 marca 2021 r. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi  31 marca  2021 r.  
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4. Komisja, biorąc pod uwagę jakość estetyczną pracy, oceni także jej zawartość merytoryczną, 

czytelność i siłę przekazu.  

VI. Nagrody: 

1. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody w formie voucherów.   

1. Nagroda 500 zł – voucher do Neonet 
2. Nagroda 300 zł-voucher do Neonet 
3. Nagroda 200zł voucher do Neonet 
 
2. Organizator konkursu  zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród  ( o ile zdecyduje o tym 

jury konkursowe) lub do ich nieprzyznania.  

 

VI. Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza akceptację postanowień regulaminu.  

Koordynator konkursu : Joanna Turowska 

 

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

Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE 

 

Imię i nazwisko, …………………………………………………….………………………………………………………………………….…  

 

klasa …..…………………………………………………………………………………………….………………………………………………...  

 

tytuł filmu lub plakatu …………………………………………….………………………………………………………………..………… 

 

adres e-mail………………………………..………………..………………… tel. …………………………………………………….……… 

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

Załącznik nr 2 

ZGODA RODZICÓW 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko ucznia, klasa)  

w  Konkursie na film lub plakat  (forma dowolna) pt. „I LO – moja szkoła-miejsce, gdzie czuję się 

bezpiecznie i rozwijam swoje zainteresowania i pasje”. Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów dla celów 

organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./  

……………………………………………….  
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 


