Regulamin Konkursu Filmowego
„ZAWODY MEDYCZNE I PARAMEDYCZNE
W KADRZE”
§ 1.
ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Policealna – Medyczne Studium
Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie ul. Szpitalna 50.
§ 2.
CELE
Głównym celem konkursu jest:
1. Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu promującego
wybrany zawód.
2. Promocja szkoły, do której uczęszczają słuchacze.
3. Zachęcenie słuchaczy do wykorzystania nowoczesnych urządzeń
multimedialnych.
4. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.

§ 3.
TEMAT KONKURSU
„ZAWODY MEDYCZNE I PARAMEDYCZNE W KADRZE”
Organizatorzy konkursu oczekują na filmy, których tematem będzie
zaprezentowanie kierunku kształcenia-wybranego zawodu i życia szkoły
widzianego oczyma słuchaczy.
Organizatorzy oczekują trzy minutowych filmów, które powstaną w oparciu
o własne spostrzeganie zawodu przez słuchaczy.
§ 4.
ZASADY UCZESTNICTWA
1.Konkurs skierowany jest do wszystkich słuchaczy klas I i II oraz słuchaczy
kierunku Technik dentystyczny Szkoły Policealnej – Medyczne Studium
Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie.
2.Praca konkursowa – film może być stworzona przez uczestnika
indywidualnego lub przez grupę reżyserską.
3.Grupa reżyserska składająca ze słuchaczy kierunku kształcenia, ( np. grupa
kierunku kształcenia technik masażysta klasa I lub II) nagrywa film o swoim
zawodzie.
4.W tworzeniu pracy konkursowej mogą uczestniczyć tylko słuchacze naszej
szkoły.
5.Niedozwolona jest współpraca w tworzeniu filmu z osobami niezwiązanymi
z naszą szkołą (scenariusz, reżyseria).
6.Współpraca z takimi osobami przy tworzeniu pracy konkursowej - filmu
będzie skutkować dyskwalifikacją pracy.
7.W głównych rolach obsadzeni mogą być wyłącznie słuchacze naszej szkoły.
Wyjątek stanowi kierunek kształcenia opiekunka dziecięca gdzie dopuszcza się
odgrywanie ról przez dzieci słuchaczek po uzyskaniu zgody ich opiekuna.
8. Film powinien być nakręcany na terenie naszej szkoły.
9.Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami.

§ 5.
PRACA KONKURSOWA
1.Uczestnicy konkursu przedstawiają, zapisaną na płycie DVD lub na pamięci
przenośnej, jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem
Windows Media Video, którego czas projekcji nie może przekraczać 3 minut.
Dopuszczalny jest krótszy czas filmu - pracy konkursowej.
2.Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji
i gatunku filmowym (np. dokument, reportaż, musical, komedia itp.) oraz
technice (np. animacji).
3. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: jakość, pomysłowość, technika,
oryginalność, wrażenia artystyczne.
4.Praca, w postaci płyty DVD/ folder w pamięci przenośnej powinny być
opisane: „Zawody medyczne i paramedyczne w kadrze” wraz z listą imienną
autorów.
5.Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu, np. telefon komórkowy,
aparat fotograficzny, kamera.
6.W pracy konkursowej nie powinny się znaleźć żadne dane związane
z uczestnikami, którzy ją zgłosili (czyli nazwiska aktorów, reżyserów
i pozostałych członków ekipy filmowej).
7. Zamieszczenie dodatkowych danych uczestnika w filmie będzie się wiązać
z dyskwalifikacją pracy konkursowej.
8. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które nie były nigdzie
wcześniej publikowane. Przez publikację rozumiane jest publiczne
prezentowanie pracy w gronie szerszym niż sami twórcy.
9. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do
prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać
ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nie obyczajowych lub
godzących w zasady dobrego wychowania
i kultury osobistej.
10. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada
wszelkie do niej prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie
filmu w celach promocji naszej szkoły (poprzez umieszczenie na stronie naszej
szkoły lub portalach internetowych).

§ 6.
ZGŁOSZENIE PRACY DO KONKURSU
1.Prace konkursowe należy składać do 20 listopada 2018r. w sekretariacie
szkoły.
2.Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków
regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie
z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
rozszerzenie praw autorskich. Tym samym uczestnicy konkursu nie mogą
rozpowszechniać prac konkursowych poprzez np. umieszczanie ich w Internecie
przed ogłoszeniem oficjalnych wyników konkursu.
3.Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia,
w którym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym
wykorzystanie wizerunku).
4.Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników
składane są razem z zgłaszaniem pracy konkursowej – filmu w sekretariacie
szkoły.
§ 7.
PRACA JURY KONKURSU
1.Do oceny złożonych filmów powołane zostało jury w składzie:
- mgr Jadwiga Woźniak - przewodnicząca,
- mgr inż. Grzegorz Czyżyk,
- mgr Agnieszka Szkoda,
- mgr Monika Sikora,
- mgr Laura Morow – Panasiuk,
- 2-ch przedstawicieli Rady Młodzieży.
2.Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.
3.Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie
zostaną zdyskwalifikowane.
4.We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu, które
będzie pracować w oparciu o Regulamin Jury Konkursu.
5.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury.

§ 8.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie podczas Święta Szkoły.
2.Wyniki wraz ze zwycięskimi filmami zostaną opublikowane na stronie
internetowej naszej szkoły i podczas uroczystości Święta Szkoły.

