Szkoła Podstawowa nr 234
im. Juliana Tuwima w Warszawie
01-049 warszawa, ul. Esperanto 5
tel./fax. (22)838-16-83
e-mail: sp234.sekretariat@edu.um.warszawa.pl
______________________________________________
Warszawa, 27 stycznia 2017r.

Zaproszenie
do udziału w Dzielnicowym Konkursie Filmowym

pt. ”Warsaw Legends In English”
Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima
w Warszawie mają zaszczyt zaprosić dzieci i młodzież z Państwa szkoły do udziału
w Dzielnicowym Konkursie Filmowym pt. „Warsaw Legends In English”.
Konkurs
przygotowany przez nauczycieli języka angielskiego oraz
nauczania
wczesnoszkolnego naszej szkoły jest bezpłatny i skierowany do uczniów szkół podstawowych
klas I-III oraz IV-VI i w tych dwóch kategoriach wyłonieni zostaną zwycięzcy.
Tematem konkursu jest przedstawienie w języku angielskim wybranej legendy warszawskiej
w formie krótkiego (max. 5-minutowego) filmu zrealizowanego dowolną techniką.
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia, nazwiskiem nauczyciela wysyłającego pracę
konkursową oraz załączonym oświadczeniem prosimy składać do dnia 24.03.2017r.
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31.03.2017r., a uroczyste podsumowanie i rozdanie
nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017r. (o dokładnej godzinie
wręczenia nagród szkoły, do której uczęszczają laureaci zostaną powiadomione
telefonicznie).
Wszelkie pytania prosimy zgłaszać na adres e-mail: konkurs.legendy@gmail.com .
Mamy nadzieję, że konkurs, promujący wśród dzieci i młodzieży zarówno nasze miasto jak
i naukę języka angielskiego oraz użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych, spotka
się z miłym przyjęciem i odzewem z Państwa strony.
Serdecznie zapraszamy i życzymy uczestnikom wielu sukcesów oraz miłej zabawy.
Na zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody.
Serdecznie zapraszamy! 

REGULAMIN
DZIELNICOWEGO KONKURSU FILMOWEGO

“WARSAW LEGENDS in English”
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima
w Warszawie.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych dzielnicy Wola
m.st. Warszawy.
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczniowie klas I-III,
II kategoria – uczniowie klas IV-VI.
3. Cele konkursu:
 Promowanie wśród dzieci i młodzieży nowoczesnych technologii.
 Zachęcenie młodzieży do mądrego wykorzystania nowoczesnych urządzeń
multimedialnych.
 Poszerzanie wiedzy o miejscu zamieszkania - mieście Warszawie.
 Promocja twórczego sposobu realizacji filmu.
 Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej i podejmowania prób
łączenia jej z nowoczesnym sposobem przekazu.
 Poszerzanie wiedzy z języka angielskiego.
 Promocja szkoły, do której uczęszcza uczeń.
4. Tematem konkursu jest przedstawienie wybranej legendy warszawskiej w formie
krótkiego (nie przekraczającego 5 minut) filmu zrealizowanego dowolną techniką.
Organizatorzy oczekują, iż uczestniczy zilustrują obrazem i słowem (w języku
angielskim) dowolną historię dotyczącą ich miasta. Film powinien przedstawiać
autentyczną wersję legendy i zawierać elementy języka angielskiego w postaci
napisów, głosów lub czytania tekstu przez lektora. Uczestnicy mogą wykonać film
dowolną techniką: film krótkometrażowy z udziałem aktorów, film kukiełkowy,
animacja poklatkowa, animacja itp.
5. Film powinien zawierać dane o twórcy: imiona i nazwiska autora/autorów, wiek
twórców, klasę, szkołę oraz dane opiekuna.
6. Film może być wykonany przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np.
telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
7. Każdy z uczestników (indywidualnie uczeń lub klasa) może przesłać maksymalnie
jedną pracę konkursową.
8. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę
konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego
czas projekcji nie przekracza 5 minut. Płyta powinna być opisana: autor, placówka.
9. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem należy składać do
dnia 24.03.2017r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
z dopiskiem “Konkurs Filmowy Warsaw Legends in English”
10. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich nie będą
oceniane.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31.03.2017r.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora
www.sp234.waw.pl; zwycięzcy (szkoły) będą powiadomieni telefonicznie.
13. Uroczyste podsumowanie i rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w SP
234 w dniu 21.04.2017r. (o dokładnej godzinie wręczenia nagród szkoły, do której
uczęszczają laureaci zostaną powiadomione telefonicznie).
14. Oceny filmów dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
Prace nie zostaną zwrócone. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość,
technika, oryginalność, wartość merytoryczna, poprawność językowa.
15. Dla laureatów przewidziano dyplomy i nagrody.
16. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych filmów
w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.
17. Tym samym uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do
prac konkursowych przesłanych Organizatorowi, bez ograniczeń czasowych lub
terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy prac konkursowych, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie prac konkursowych w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
c) wykorzystanie prac konkursowych i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji
i reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, na dowolnych stronach i
domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach
promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji;
18. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.
19. Udział w konkursie jest bezpłatny i równoznaczny z wyrażeniem przez osoby
uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz
udostępnienie wizerunku (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.
Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).
20. Wszelkie pytania prosimy zgłaszać na adres e-mail: konkurs.legendy@gmail.com .
Informacji na temat konkursu udzielają nauczyciele: Agnieszka Datta-Skrodzka,
Sabina Piłat oraz Piotr Rajewski.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.
Uczestnikom życzymy powodzenia!

Organizatorzy

Dzielnicowy Konkurs Filmowy
pt. ”Warsaw Legends In English”
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że film pod tytułem:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
został wykonany przeze mnie samodzielnie i posiadam do niego prawa autorskie.
Oświadczam, że wykonany przeze mnie film nie narusza praw osób trzecich, w tym także
muzyka wykorzystana w filmie. Oświadczam, że wizerunek osób umieszczonych na zdjęciu
wykorzystuję za ich zgodą.
................................................................
czytelny podpis uczestnika

..................................................................
czytelny podpis rodzica uczestnika

Warszawa, dnia......................................

Dzielnicowy Konkurs Filmowy
pt. ”Warsaw Legends In English”
KARTA ZGŁOSZENIA

Nazwa i adres szkoły:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
E-mail, tel. szkoły:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Imię i nazwisko ucznia/ klasy (uczestnika konkursu):
_______________________________________________________________
Nauczyciel zgłaszający ucznia/ klasę do konkursu:
imię i nazwisko: ____________________________________________________
adres e-mail: _______________________________________________________
tel. kontaktowy: ____________________________________________________

