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REGULAMIN KONKURSU NA FILM (SPOT) REKLAMOWY 

„MOJA SZKOŁA” ORAZ „MOJA MUSZYNA” 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs spotów reklamowych „Moja 

Szkoła” oraz „Moja Muszyna”. 

2. Organizatorami konkursu są Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie oraz Stowarzyszenie 

Przyjaciół Almanachu Muszyny, zwani dalej Organizatorami.  

3. Konkurs skierowany jest do uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie. 

4. Tematyka konkursu dotyczy dwóch zagadnień: „Moja Szkoła” oraz „Moja Muszyna”. 

5. Do konkursu mogą przystąpić dwuosobowe zespoły. Zespół może przygotować spoty 

dotyczące obu zagadnień. 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest wzbudzenie wśród uczestników zainteresowania własną szkołą, 

środowiskiem szkolnym, miastem i gminą Muszyna, a także nabycie i doskonalenie 

umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami IT. 

III. Przedmiot i czas trwania konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest krótki film promocyjny (reklamowy) ujęty w formie 

multimedialnej, trwający maksymalnie 30 sekund, o tematyce związanej ze środowiskiem 

szkoły lub promujący Muszynę i okolice. 

2. Spot powinien opowiadać historię. Najważniejszym elementem każdej historii są emocje. 

Film nie powinien być tylko obrazem. 

3. Kryteria oceny prac: 

- przesłanie/treść, 

- wymiar artystyczny, 

- technika wykonania. 

4. Pracę konkursową należy zapisać w dowolnym formacie filmowym i nagrać na płytę CD 

lub DVD. Do płyty należy dołączyć kartę opisową filmu, zawierającą tytuł: "Spot 

reklamowy……”, ponadto imiona i nazwiska autorów. 

5. Pracę konkursową zawierającą płytę z filmem i kartę opisową należy złożyć do dnia 15 

lutego 2017 roku do koordynatora konkursu pani Alicji Adamczyk. 

6. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu w dniu 4 marca 2017 

roku poprzez informacje zamieszczone na stronach Organizatorów oraz w trakcie 

spotkania w Muzeum Regionalnym „Państwa Muszyńskiego”. 

7. Pomocnicze informacje na temat tworzenia spotów można odszukać w Internecie, 

wpisując stosowne słowa w wyszukiwarkach.  

IV. Zasady konkursu 

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być 

zgodna z normami obyczajowymi.  
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2. Uczestnik konkursu udziela Organizatorom bezterminowej i nieodpłatnej zgody na 

korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora oraz 

miejscowości zamieszkania, w celach promocyjno-marketingowych, stosownie do potrzeb 

Organizatorów, między innymi na stronie internetowej Organizatorów.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac zawierających 

treści sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub z innych względów, sprawiających, że nie 

nadają się one do publicznej prezentacji. 

V. Ocena i nagrody  

1. Organizatorzy w drodze porozumienia powołają pięcioosobowe jury konkursu, w skład 

którego wejdą po dwie osoby ze strony Organizatorów, zaś jedno miejsce zostanie 

zaproponowane do obsadzenia przez osobę wskazaną przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna.  

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny przeznacza do puli nagród (stypendiów) 

1.500 złotych (słownie tysiąc pięćset złotych).  

3. Oceny prac konkursowych i wyboru laureatów dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i 

nie przysługuje od nich odwołanie.  

4. Jury przyzna nagrodę główną: 500 zł oraz nagrody za II miejsce: 300 zł, za III miejsce: 

200 zł i wyróżnienia w formie nagród rzeczowych (fachowe publikacje i drobny sprzęt IT) 

na łączną kwotę 500 zł. Nagrody zostaną wypłacone na wskazane konta w formie 

jednorazowych stypendiów po podpisaniu umowy stypendialnej ze Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Almanachu Muszyny. Stypendia będą wyrazem docenienia już zdobytej 

wiedzy w przedmiocie konkursu, jak i będą służyć mobilizacji do dalszego doskonalenia 

się laureatów konkursu w wykorzystaniu nowoczesnych technik IT. 

5. Pula nagród/stypendiów może być zwiększona w wypadku pozyskania przez 

Organizatorów dodatkowych środków na ten cel. 

VI. Postanowienia końcowe  

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 

2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia 

Przyjaciół Almanachu Muszyny www.almanachmuszyny.pl i Powiatowego Zespołu Szkół 

w Muszynie www.szkola.muszyna.pl. 

Muszyna, 25 listopada 2016 roku 
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