
KONKURS NA SCENARIUSZ FILMOWY  

PT.: "MÓJ ŚWIAT ZA 10 LAT" 

 

I. Przepisy ogólne 

1.1 Organizatorem  Konkursu  jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów 
Westerplatte w Kędzierzynie- Koźlu ul. Bohaterów Westerplatte 1  47-200  
1.2 Celem konkursu jest: 

-rozwijanie twórczych zdolności uczniów, 

-doskonalenie znajomości sztuki filmowej, 

-integracja uczniów z różnych szkół powiatu. 
 

1.3 Konkurs jest otwarty dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa 
opolskiego. Skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych filmem, chcących 
„skosztować” atmosfery planu filmowego. 

II. Przepisy dotyczące prac 

2.1 Tematyka prac musi być spójna z tematem konkursu. 
2.2 Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę, przy czym dopuszcza się, że autorami 
jednego scenariusza może być 1-3 osób. 
2.3 Scenariusz powinien zamykać się do ok. 5 minut zrealizowanego filmu. 
2.4 Praca powinna być  dostarczona do siedziby Organizatora w wersji papierowej  lub              
na płycie oraz mailem na podany przez niego adres. 
2.5. Zgłaszane prace powinny być opisane według następującego wzoru: 
a) Imię i nazwisko twórcy (twórców), 
b) Data przygotowania scenariusza, 
c) Tytuł, 
d) Oświadczenie wskazujące, że zgłaszający jest autorem nadsyłanej pracy i ma do niej pełne 
prawa autorskie i zgadza się, aby Organizator wykorzystywał nadesłaną pracę do celów 
konkursowych, 
e) Dane kontaktowe, w tym nazwę i adres szkoły, numer telefonu, e-mail do autora 
zgłoszonej pracy. 
2.6  Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac 
niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych 
wymogów. 
2.7 Na podstawie wyłonionego scenariusza zostanie zrealizowany film. 
2.8 Scenariusz powinien uwzględniać to, że film zostanie zrealizowany na terenie Zespołu 
Szkół Żeglugi Śródlądowej lub Koźla. 
2.9 Koszty ewentualnej scenografii, kostiumów i rekwizytów ponosi autor scenariusza. 
Poszukiwanie i dobór aktorów leży po stronie zgłaszającego (jeśli nie gra sam).  



2.10 Koszty związane z produkcją oraz sprzęt (kamery, oświetlenie, nagłośnienie) leżą po 
stronie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. 
 
2.11 Podczas przygotowania do realizacji  muszą powstać zespoły, grupy osób 
zaangażowanych, tzn. operator kamery, dźwiękowiec, oświetleniowiec, 
scenograf/kostiumolog itp.  
 
2.12 Dla wszystkich osób zainteresowanych filmem i chcących pomóc przy jego realizacji 
organizator przeprowadzi otwarte warsztaty z doświadczonym reżyserem Niemieckiej 
Akademii Filmowej w Berlinie. Warsztaty będą jednodniowe i odbędą się 14 marca br. 
(piątek) o godzinie 10.00 w siedzibie organizatora. Będzie to  wprowadzenie do pracy nad 
scenariuszem, podanie pragmatycznych wskazówek , dotyczących realizacji filmu, jak 
i zebrania ekipy oraz określenia zakresu zadań poszczególnych  stanowisk pracy nad filmem. 
 
 

III. Terminarz 

3.1 Termin nadsyłania prac mija 4 kwietnia 2014 r. 
3.2 Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
3.3 Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. 
3.4 Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie. 
3.5 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.zegluga.edu.pl 
3.6 Film zrealizowany w oparciu o nagrodzony scenariusz będzie zamieszczony na wyżej 
wymienionej stronie internetowej. 

IV. Nagrody 

4.1 Organizator przewiduje nagrodę główną  za pierwsze miejsce oraz nagrody specjalne za 
prace wyróżnione. 

4.2 Główną nagrodą w konkursie jest realizacja filmu na podstawienie nagrodzonego 
scenariusza. Autor najlepszej pracy będzie brał udział w realizacji filmu, która odbędzie się           
w czasie warsztatów z doświadczonym reżyserem Niemieckiej Akademii Filmowej w Berlinie. 

V. Wykorzystanie prac 

5.1 Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych 
imieniem i nazwiskiem autora) na stronie www.zegluga.edu.pl 
5.2 Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć z przebiegu wręczania nagrody              
i w  materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych. 
5.3 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 
autorskich do nadesłanych prac i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikację 
materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu. 

 

 



Karta zgłoszeniowa 

 

KONKURS NA SCENARIUSZ FILMOWY PT.: "MÓJ ŚWIAT ZA 10 LAT" 

 

 

Imię i nazwisko ucznia/ów: ……………….................................................................................. 

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

E-Mail :...................................................................................................................................... 

Telefon: …................................................................................................................................. 

Adres korespondencyjny: …...................................................................................................... 

Opiekun z ramienia szkoły zgłaszającej: ……………………………………………….…………… 

 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, 
poz. 926 z poźn.zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z 
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. 
 
Oświadczam, że jestem autorem scenariusza nadesłanego na Konkurs oraz, że nie narusza 
ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie 
KONKURSU NA SCENARIUSZ FILMOWY PT.: "MÓJ ŚWIAT ZA 10 LAT" 

 

......................................................                
Podpis/y uczestnika/ów 
 

 

 

...................................................... 
Podpis opiekuna 
 

 


