Konkurs na synopsis do filmu o tematyce związanej z książką.

Celem konkursu jest zrealizowanie przez uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy
synopsisów filmowych pozwalających wykorzystać i utrwalić wiedzę pochodzącą z oferty
dydaktycznej i edukacyjnej placówki.
Regulamin konkursu na synopsis do filmu o tematyce związanej z książką.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w Szkolnej Bibliotece wydruku
synopsisu do filmu autorskiego przed upływem 20 grudnia 2016.
3. Konkurs ma charakter wewnętrzny i jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół
Plastycznych w Bydgoszczy.
4. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
5. Nad przebiegiem konkursu, oceną prac konkursowych oraz wytypowaniem
zwycięzców, czuwać będzie powołane jury.
§ 2 Zasady udziału w konkursie
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Udział w konkursie jest dobrowolny.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Każdy z uczestników konkursu może zgłosić dowolną ilość synopsisów.
Uczestnik konkursu oświadcza, że jego projekt jest autorski i nie był wcześniej
publikowany, ani nagradzany w innych konkursach i nie narusza praw autorskich w
żadnym z wykorzystanych obszarów.
Przedmiotem konkursu jest synopsis do filmu o tematyce związanej z książką.
Złożone w ramach konkursu prace będą zwracane autorom z komentarzem.
Organizator zastrzega, iż prace nie spełniające wymagań synopsisu nie będą stanowiły
przedmiotu konkursu oraz, że nie będą przyjmowane synopsisy posiadające kontekst
seksualny, zawierające i\lub promujące pornografię, rasizm, uprzedzenia etniczne,
wulgaryzmy, pomówienia, wszelkie nie zgodne z prawem lub\i moralnością treści.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej
jakości merytorycznej.
§ 3 Miejsce i termin nadsyłania prac

1. Pracę konkursową należy złożyć w Bibliotece szkolnej.
2. Termin składania prac upływa 20 grudnia 2016 r.
3. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu, chyba że
Organizator, ze względu na szczególne okoliczności, postanowi inaczej.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 stycznia 2017 r.
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§ 3 Komisja konkursowa
1. Zadaniem jury jest wyłonienie laureatów konkursu w drodze oceny prac Uczestników,
a także czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
2. Przedmiotem oceny komisji konkursowej będzie wartość merytoryczna, edukacyjna
i artystyczna filmu, sposób ujęcia tematu oraz szeroko rozumiany przekaz
konkursowej pracy.
3. W skład komisji konkursowej wchodzi 5 osób.
4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 4 Nagrody i wyróżnienia
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody w postaci filmów DVD za I, II i III miejsce
oraz dyplomy.
2. Każdy uczestnik dostanie zaświadczenie o udziale w konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej lub nie
przyznania żadnych wyróżnień w związku z niskim poziomem prac.
§ 5 Prawa autorskie
1. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych
bez wypłacania honorariów autorskich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac powstałych w konkursie do
celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości
z zachowaniem praw autorskich.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu, bez
podania przyczyn.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny
oraz prawo do nie wyłaniania zwycięzcy.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z konkursu.
4. We wszelkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z Łukaszem
Wiese poprzez adres email: lukasz.wiese@plastyk.bydgoszcz.pl
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