
Regulamin konkursu filmowego 
„Deutsch-Clip” 

 
CELE KONKURSU 

1. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych. 
2. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu. 
3. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej. 
4. Kształtowanie kompetencji językowej w zakresie języka niemieckiego. 
5. Motywowanie uczniów do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności językowych. 

 

TEMAT KONKURSU 

Zadanie konkursowe polega na nakręceniu krótkiego filmu w formie teledysku do 
wybranej piosenki niemieckojęzycznej. Uczniowie powinni również zaśpiewać 
wybrany utwór. 

  

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III LO im. Dionizego Czachowskiego 
w Radomiu. 

2. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 5 osób). 
3. Na konkurs każdy uczestnik lub zespół może przesłać jeden film. 
4. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD, DVD lub pendrivie jedną 

pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, 
którego czas projekcji nie przekracza 5 minut lub przesyłają film na maila: 
antoniakmarta.szkola@gmail.com. 

5. Na końcu filmu musi być umieszczona informacja  
o autorze/autorach: imię, nazwisko autora/autorów, nazwa klasy do której 
autor/autorzy uczęszczają. 

6. Twórcy filmu mogą wybrać dowolną piosenkę lub zwrócić się o pomoc przy wyborze 
do nauczycielki języka niemieckiego. Utwór wybrany samodzielnie przez uczniów 
musi być zaakceptowany przez nauczyciela 

7. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego 
urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. 

8. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatora. 
9. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, 

poprawność językowa, walory estetyczne. 

 

ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia chęci udziału w konkursie należy dokonać do dn. 20 października 2021 - 
kartę zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do p. Marty Antoniak lub p. 
Katarzyny Sztobryn. 



Karta będzie do pobrania na stronie internetowej szkoły lub u nauczycielki języka 
niemieckiego. 

2. Prace konkursowe dostarczyć do dnia 26 listopada 2021r. osobiście do p. Marty 

Antoniak lub p. Katarzyny Sztobryn  - dostarczając płytę/ pendrive’a z nagranym 

filmem podpisaną metryczką (imię, nazwisko, klasa) w zaklejonej kopercie.  

lub przesłać na adres mailowy: antoniakmarta.szkola@gmail.com  

- w treści wiadomości należy zamieścić metryczkę (imię, nazwisko, klasa) 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny.  
2. Organizator planuje przyznać nagrody w formie bonusów z języka niemieckiego oraz 

dodatnich punktów z zachowania. 
 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności 
osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań 
zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego 
wychowania i kultury osobistej. 

2. Organizator, w związku z przeniesieniem na niego praw autorskich do filmów przez 
uczestników, zastrzega sobie prawo do nieograniczonego kopiowania filmów i ich 
publicznej emisji, dlatego filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem. 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, 
wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-
informacyjnych Organizatora. 

4. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem                  
i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek 
wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć i nagrań. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD i DVD pozostają                  
w archiwum Organizatora konkursu i nie będą zwracane. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu          
bez podania przyczyn. 

3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są wzory: karty zgłoszenia do konkursu 
oraz Oświadczenia o przeniesieniu na Organizatora praw autorskich do filmu.  

 

Organizatorzy: Marta Antoniak, Katarzyna Sztobryn 

 


