
 

 

Prezydium Rady Rodziców LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Broni Władysława Andersa 

w Warszawie ogłasza 

Konkurs na film promujący szkołę 
 

REGULAMIN KONKURSU 
I. Cele Konkursu 

1. Promowanie pozytywnego wizerunku liceum na forum miasta, powiatu i regionu; 
2. Kultywowanie chlubnej tradycji sportowej szkoły w mieście; 
3. Promowanie aktywności i kreatywności uczniów; 
4. Inspirowanie uczniów do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych i wychowawczych; 
5. 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. Do Konkursu mogą być zgłoszone filmy, które spełniają następujące warunki: 
a) są przeznaczone do publikacji w Internecie lub do projekcji multimedialnych, 
b)  promują LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Broni Władysława Andersa w Warszawie 
3. Każdy film powinien zawierać następujące elementy: 
a) odwołanie do tradycji sportowej szkoły, 
b) prezentację współczesnego wizerunku liceum: jego uczniów, pracowników, bazy dydaktycznej, osiągnięć, itp. 
c) dopuszcza się przedstawienie tematu w sposób żartobliwy, ale nie satyryczny czy ironiczny. Film nie może zawierać treści 

obraźliwych, wulgarnych lub godzących w osoby trzecie. 
4. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jeden film. 
5. Film zgłoszony do Konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne: 
a) rozdzielczość: 
– minimalna: 1280 x 720 (16:9 HD), 
– zalecana 1920 x 1080 (16:9 Fulll HD), 
b) format zapisu: mpg, mov, avi, zalecane H.264, 
c) rozmiar maksymalny pliku: do 4 GB, 
d) format dźwięku: preferowane są kodeki MP3 lub AAC, 
e) film może być nakręcony: kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym. 
6. Czas trwania filmu: od 3 do 5 minut. Film powinien mieć tytuł oraz zawierać napisy początkowe i końcowe.  

 

III. Zgłaszanie filmów 
 

1. Filmy konkursowe należy przekazać osobiście do Sekretariatu LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 
w Warszawie w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Komisji Konkursowej na nośniku dvd lub pendrivie. 

2. Stan techniczny zgłoszonego filmu powinien umożliwiać jego projekcję. 
3. Nośnik oraz okładka każdego filmu muszą być opisane (imię i nazwisko twórcy/twórców, klasa/ -y i tytuł filmu. 
4. Zgłaszający film ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem filmu. 

W żadnym wypadku zgłoszony film nie może mieć wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich. 
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wraz z filmem prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia 

do konkursu (załącznik nr 1) oraz metryki filmu (załącznik nr 2). 
6. Termin zgłaszania filmów upływa 15 marca 2021 roku. 
7. Organizator ma prawo do odrzucenia filmów, jeśli nie spełniają one wymaganych Regulaminem warunków. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych filmów lub ich fragmentów w celach promujących liceum. 

 
IV. Ocena filmów 
1. Oceny filmów dokona Komisja w składzie: 

• Piotr Gilarski -  Przewodniczący Rady Rodziców LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 

• Anna Szymczyk - Dyrektor LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  
• Dorota Rutkowska – Zając – Z-ca Dyrektora LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 

• Małgorzata Poprawa - nauczyciel języka polskiego 

• Joanna Jagielska – opiekun szkolnej strony internetowej  

• Karol Drózd - nauczyciel historii, opiekun Samorządu Szkolnego 

• Paulina Wrońska – Skarbnik Prezydium Rady Rodziców LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 



 
2. Komisja wyłoni zwycięzców Konkursu do 19 marca 2021 roku. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 

22 marca 2021 roku.  
3. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub do ich nieprzyznania. 

 
V. Nagrody 

1. Organizator – Prezydium Rady Rodziców - przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe: nagrodę główną – 500 zł 
(indywidualnie lub na grupę) oraz 2 wyróżnienia – 200 zł (indywidualnie lub na grupę) każde. 

2. Najlepsze filmy zostaną upublicznione na stronie internetowej i fanpage’u szkoły oraz będą promować szkołę podczas 
XXXV Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2021.  

 
 
 

Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 



ZAŁACZNIK NR 1    
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE FILMOWYM 
 

Imię i nazwisko, …………………………………………………………………………….… 
klasa………………………………………………………………………………...…………….. 
Adres e-mail……………………………………………… tel. ………………………………. 

 
 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Filmowego i akceptuję jego treść. Oświadczam, że posiadam 
pełnię praw autorskich do filmu i przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego 
rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania filmu do wymogów, jakie muszą zostać 
spełnione przed jego publikacją. 
Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w Dz.U. 1994 nr 24 poz. 8 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie wykorzystania, wystawiania, udostępniania na 
stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób 
ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. 

 
Wyrażam zgodę na udział mojej/-go córki/syna na udział w konkursie filmowym*  
 
 
 
 
                                  …………………………                             ………………………………………………………………….. 

…………………………. 
……………………....... 

                              data i podpis autora/-ów filmu                        *Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
niepełnoletniego uczestnika Konkursu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 2 
METRYKA FILMU 

 
(Wypełniamy tylko pola, które mają zastosowanie) 

 
 
 

Tytuł filmu Rok produkcji Czas trwania 

Autor filmu Autor scenariusza Autor zdjęć 

 
 

Utwory wchodzące w skład filmu: 
 

Tytuł utworu Rodzaj utworu Kompozytor 

Autor tekstu Nazwisko wykonawcy Właściciel praw 

 
 

Oświadczam, że zapoznałam\em się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego postanowienia oraz jestem uprawniona\y 
do zgłoszenia filmu na Konkurs. 

 

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

 
          data i podpis osoby zgłaszającej 

 


