
Regulamin szkolnego  konkursu 
Niepodległa oczami dziecka 

 
 
 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 
1.Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa  

w konkursie na nagranie krótkiego filmu o swojej ojczyźnie. 

2.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 
 

§ 2 
Cel Konkursu 

 
Celem Konkursu jest: 
1. poszerzenie i ugruntowanie wiedzy uczniów naszej szkoły na temat 
walki o niepodległość, 
2. budzenie wrażliwości historycznej, 
3. kształtowanie szacunku wobec dokonań poprzednich pokoleń. 
 

§ 3 
Temat i warunki  Konkursu 

 
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu (nakręceniu oraz 
zamontowaniu) filmu o czasie trwania  od 1 do 3 minut o swojej 
ojczyźnie. 

https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/regulamin-BPN-19-luty.pdf#page=9
https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/regulamin-BPN-19-luty.pdf#page=9


Film zgłoszony w konkursie ma pokazywać ojczyznę widzianą oczami 
dziecka. Może opowiadać o pozytywnych przeżyciach, może też 
dotyczyć znanych społeczności obiektów historycznych  itp. Inspiracją 
dla uczestników do przygotowania filmu mogą być również historie 
dotyczące rodzinnych miejsc.  
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej.  
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden film. 
Praca konkursowa powinna być zapisana na nośnikach pamięci 
zewnętrznej np. pendrive’ie w formacie zgodnym z odtwarzaniem 
Windows Media Player. 
Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prywatności 
osób trzecich. 
Prezentowane treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 
zabronionych przez prawo lub zachowań nieodpowiednich np. łamiących 
zasady dobrego zachowania i kultury osobistej. Utwór muzyczny 
wykorzystany w pracy konkursowej może być własny lub samodzielnie 
nagrany.  
 

§ 4 
Nagrody 

 
Przewidziane są nagrody dla uczestników, którzy zajmą I, II i III miejsce. 
Film, który otrzyma I miejsce będzie umieszczony na stronie Szkoły oraz 
na portalach społecznościowych zarządzanych przez Szkołę. 
Linki do wyróżnionych prac zostaną udostępnione społeczności szkolnej 
poprzez wiadomość na e-dzienniku. 
 

 



§ 5 
Ważne terminy 

 
1.Konkurs trwa od 5 października 2020 r. do 30 października 2020 r. 
2.Prace  konkursowe należy przekazać do jednej z osób będących  
w jury. 
3.Ogłoszenie wyników nastąpi 8 listopada 2020 r.- jury bierze pod uwagę 
jakość filmu, zgodność z tematyką konkursu i zaleceniami zawartymi  
w regulaminie a także wartość artystyczną, przekaz filmu, pomysłowość 
 i kreatywność twórcy.  
 
Osoby w jury: Aleksandra Rostkowska, Karolina Leszczyńska 
Magda Tomkiewicz, Ewelina Bończyk, Gabriel Wiśniewski 
 
 
Powodzenia  
 


