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REGULAMIN 
 

I. Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Olsztynie, ul. Natalii Żarskiej 2. 

II. Cel konkursu 

Ideą konkursu jest stworzenie fotokastu ukazującego świadka bądź świadków niepodległości (osobę, 
miejsce, przedmiot i in.) istniejących współcześnie lub obecnych we wspomnieniach.  

III.  Uczestnicy 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko--mazurskiego. 

IV. Prace konkursowe 

1. Fotokast to krótka forma multimedialna (reportażowa), łącząca reportaż fotograficzny i dźwiękowy - 
prezentuje wydarzenia,  historie i refleksje w słowach, obrazach oraz dźwiękach. Takie multimedialne 
opowiadanie powinno zawierać fabułę i bohaterów. Może także przedstawiać punkt widzenia osoby 
opowiadającej. 

2. Prace konkursowe mogą być przygotowane samodzielnie lub w zespole liczącym nie więcej niż 5 
osób (wówczas nagrody będą przyznawane zespołowo). 

3. Fotokast powinien trwać od 3 do 5 min. Fotokasty niespełniające kryteriów czasowych nie będą 
oceniane.  

4. Fotokast należy zamieścić na YOUTUBE lub VIMEO oraz przekazać na dowolnym nośniku (CD, DVD 
lub pendrive) organizatorom konkursu. Opublikowana praca powinna być dostępna co najmniej do 
31 stycznia 2019 r.  

5. Fotokast musi zawierać tytuł i krótki opis treści. 

6. Każda praca zgłoszona do konkursu musi być opisana, np. na opakowaniu płyty. Opis powinien 
zawierać: 

a) tytuł pracy 
b) imię i nazwisko autora/autorów 
c) nazwę i adres szkoły. 

7. Nie jest konieczne zamieszczanie imienia i nazwiska autora /autorów w treści fotokastu  
(np. w napisach początkowych i końcowych). 
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8. Jeden uczestnik konkursu (osoba lub zespół) może przesłać maksymalnie jedną pracę. 

9. Autorzy nagrodzonych prac zgadzają się na zamieszczenie ich na stronie internetowej W-MBP  
w Olsztynie oraz Polskiego Radia Olsztyn. 

10. Do każdej przesłanej pracy uczestnicy muszą dołączyć oświadczenie zawarte w karcie zgłoszenia  
(w przypadku uczestników nieletnich oświadczenie powinno zostać podpisane przez ich opiekunów 
prawnych), która znajduje się na stronie www.wmbp.olsztyn.pl w zakładce: projekt edukacyjny 
„Drogi do Niepodległości”.  

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub 
prac łamiących majątkowe albo osobiste prawa autorskie osób trzecich.  

V. Terminarz konkursu 

1. Ogłoszenie konkursu: 6 września 2018 r. 

2. Nadsyłanie prac: do 31 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).  

3. Ogłoszenie wyników: listopad 2018 r.  

VI. Kryteria oceny 

1. Dobór materiałów źródłowych, ich trafność, różnorodność (0-3 pkt.) 
2. Poprawność merytoryczna (0-3 pkt.) 
3. Estetyka wykonania. Różnorodność, dynamika prezentacji fotokastowej, adekwatnie do tematu użyte 

narzędzia i techniki (0-3 pkt.) 
4. Oryginalność ujęcia tematu (0-6 pkt.) 

VII. Nagrody 

1. Zostaną przyznane trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz trzy wyróżnienia. 

2. Prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się podczas konferencji „Polska szkoła w niepodległej 
Ojczyźnie” (Urząd Wojewódzki w Olsztynie, listopad 2018 r.). 

3. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej W-MBP w Olsztynie oraz Polskiego 
Radia Olsztyn.  

VIII. Zgłoszenie prac konkursowych  

1. Pracę należy przesłać na jednym z nośników - płyta CD, DVD, pendrive - dokładnie opisaną  
(pkt IV.6 Prace konkursowe). 

2. Pracę należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia na adres: Warmińsko-Mazurska Biblioteka 
Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. Natalii Żarskiej 2, 10-165 Olsztyn z dopiskiem 
„Konkurs na fotokast”. 

3. Po zakończeniu konkursu organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

IX. Oświadczenia o prawach autorskich 

1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do filmów, wizerunków, które 
załącza w związku z konkursem. 

2. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych  
i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace konkursowe 
uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono w filmie, oraz posiada uprawnienia do 
wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.  

X. Dane do kontaktu 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 
ul. Natalii Żarskiej 2, 10-165 Olsztyn  
Wydział Wspomagania Edukacji, tel. 89 527 25 86 w. 122, e-mail: wspomaganie@wmbp.olsztyn.pl 

http://www.wmbp.olsztyn.pl/

