
KONKURS NA FILM „NASZE LICEUM” 

1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Rity w 

Krakowie.  

2. Celem konkursu są: rozwój kreatywności u uczniów, podtrzymywanie więzi 

koleżeoskich oraz kształcenie umiejętności współpracy, a także ukazanie walorów 

naszej szkoły. 

3. Zadanie uczestników konkursu polega na przygotowaniu filmiku o Liceum św. Rity, 

spełniającego następujące kryteria: 

a) Maksymalna długośd filmu – 5 minut. 

b) Maksymalna liczba osób przygotowujących film – 5 osób. 

c) Filmik musi zawierad pełną nazwę oraz logo szkoły, adres strony internetowej 

liceum oraz terminy dni otwartych: 25.02.2021 oraz 15.04.2021r. (godz. 17:00). 

d) Filmik powinien zawierad informacje dotyczące różnych aspektów związanych ze 

szkołą (np. wygląd budynku, wyposażenie sal i biblioteki, konsultacje, dodatkowe 

zajęcia, relacje interpersonalne, bezpieczeostwo, szkolne inicjatywy).  Na 

potrzeby filmiku można wykorzystad materiały zgromadzone przez klasę, np. 

zdjęcia z uroczystości szkolnych, wyjazdów klasowych itp.  

4. Autorzy filmów zobowiązani są do uzyskania pisemnej zgody na przetwarzanie 

wizerunku od osób, które wystąpią w filmiku. Nie dotyczy to zdjęd, na których 

znajduje się co najmniej 10 osób.  Skany podpisanych zgód należy dostarczyd wraz z 

materiałem filmowym na wskazany niżej adres mejlowy Organizatora konkursu: 

sw.rita@liceum.augustianki.pl 

5. Muzyka wykorzystana w filmiku może zostad skomponowana przez autorów lub 

posiadad licencję na powszechne jej udostępnianie.  

6. Nagrodą w konkursie jest bon pieniężny do Galerii Krakowskiej o łącznej wartości 500 

złotych. Nagroda dzielona jest pomiędzy autorów zwycięskiej pracy.  

7. Zwycięża filmik, który otrzyma największą liczbę punktów w głosowaniu 

przeprowadzonym na Facebooku. 

8. Terminy: 

a) Nadsyłanie prac: do 21 lutego 2021 r.  

b) Weryfikacja prac przez Komisję: do 22 lutego 2021 r. 
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c) Umieszczenie filmików przez Komisję na szkolnym Facebooku: 22 lutego 2021 r. o 

godz. 19:00. 

d) Głosowanie na najlepszy film: od 22 lutego do 8 marca 2021 r. (do godz. 24:00). 

e) Ogłoszenie wyników: 10 marca 2021 r. na szkolnym Facebooku. 

f) O terminie i sposobie wręczenia nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani 

indywidualnie.  

9. Sposób głosowania na najlepszy film: 

Aby głos był WAŻNY, należy polubid lub udostępnid filmik bezpośrednio ze strony 

Facebooka: Publiczne Liceum Sióstr Augustianek im. św. Rity. Za polubienie przyznaje 

się 1 punkt, natomiast za udostępnienie 3 punkty.  

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!  

 

 

 


