
Regulaminu konkursu filmowo - historycznego 

„Niezłomni żołnierze nie na papierze – historia filmem przedstawiona”. 

 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu„Niezłomni żołnierze nie na papierze – historia  filmem przedstawiona”zwanego 

dalej „Konkursem” jest Fundacja „Willa Jasny Dom” oraz Szkoła Podstawowa nr 94  im. I Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwana dalej „Organizatorem”. 

 

II.  Cele i tematyka konkursu  

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2019). 

2.  Upowszechnianie wśród uczniów szkoły podstawowej wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, 

zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy walczyli z władzą komunistyczną Polski po II 

wojnie światowej. 

3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz 

kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych. 

4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień 

uczniów. 

5.  Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o 

działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963. 

6.  Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o 

suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej. 

7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych 

(niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne). 

 

II.   Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas:  

4 – 5 w zakresie prac plastycznych przestrzennych oraz  

6 – 8 w zakresie filmów  

Szkół Podstawowych województwa mazowieckiego .  

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie: 

plastycznych prac przestrzennych ( uczniowie klas 4 – 5) 

filmu krótkometrażowego o Żołnierzach Niezłomnych (uczniowie klas 6 – 8). 

II. Zgłaszanie prac 

1. Obowiązuje dowolność formatu plastycznych prac przestrzennych. 

2. Filmy powinny być przedłożone na nośniku CD lub DVD w  formacie  AVI,  MPEG,  WMV. 

3. Muzyka do  filmu  może  pochodzić  jedynie  z  legalnego  źródła. 



4. W  filmie mogą znaleźć  się  obrazy,  zdjęcia,  wspomnienia,  pamiętniki; krótkie informacje tekstowe, 

dźwięk, muzyka, piosenki. Niezwykle ważnym elementem tej formy udziału w Konkursie 

jest dbałość o przestrzeganie  praw autorskich  do  wykorzystanych  w filmie materiałów ( notka 

bibliograficzna na końcu pracy ).  

5. Na płycie / kopercie należy umieścić nagłówek: Konkurs filmowy „Niezłomni żołnierze nie na papierze 

– Historia filmem przedstawiona”,  imiona  i  nazwiska twórców , klasa, szkoła. 

6. Długość materiału video – maksymalnie 10  minut.  

7. Film może być nagrany przy pomocy wszelkich możliwych, dostępnych obecnie urządzeń  

elektronicznych pozwalających na wykonanie powyższego zadania konkursowego ( kamera, telefon 

komórkowy itp.) 

8. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę. 

9. Uczeń może zgłosić nie więcej niż jedną pracę wykonaną samodzielnie lub w grupie - maksymalnie 

czteroosobowej( statyści nie są brani pod uwagę przy liczebności grupy). Dopuszcza się stworzenie 

jednej grupy z uczniów z różnych szkół z zachowaniem warunków i kryteriów konkursu. 

10. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączony wkład pracy każdego uczestnika w formie 

prezentacji lub sprawozdania ( w przypadku pracy grupowej).  

11. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na 

przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników 

na przetwarzanie danych osobowych. (Wzór oświadczenia jest w załączniku do Regulaminu). 

IV. Zasady uczestnictwa: 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w 

niniejszym regulaminie. 

2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

3.  Konkurs ma charakter jawny. 

4. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają 

zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie 

wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji. 

5. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie odpowiadają za naruszenie dóbr 

osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani 

są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw 

organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie 

ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów 

zgłoszonych do Konkursu prac. 

6. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na prawo organizatorów 

Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu 

na wszystkich polach eksploatacji, np.: na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, 

w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i 

telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich 

nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas 

nieograniczony. 

 



V. Kryteria oceny prac: 

1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Niezłomnych -  

umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego. 

2. Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja. 

3. W zakresie prac filmowych montaż zgodny z kanonem sztuki filmowej. 

 4. Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki bez podania źródła dyskwalifikują pracę. 

5. Brak informacji o wkładzie własnym pracy (w przypadku prac grupowych) dyskwalifikuje jedynie 

osobę , która tego nie zrobiła ( nie całą grupę). 

6. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach – klasy 4 -5 szkoły podstawowej – prace przestrzenne 

plastyczne, klasy 6 -8 szkoły podstawowej – prace filmowe. 

VII. Przebieg Konkursu: 

1. Prace konkursowe przyjmowane są w Szkole Podstawowej nr 94 Warszawa Włochy, ulica 

Cietrzewia 22a dostarczone osobiście lub wysłane pocztą . Decyduje data stempla pocztowego. 

2. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się dnia 22 marca 2019 roku.  

 

VIII. Harmonogram Konkursu: 

1. Prace konkursowe należy przesyłać do 8 marca 2019 roku na adres organizatora konkursu. W 

przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do Konkursu 

decyduje data stempla pocztowego. 

2. Wyniki Konkursu będą ogłoszone 15 marca 2019 roku na stronie Organizatora Na stronie będzie 

zamieszczona informacja o miejscu i czasie uroczystego wręczenia nagród. 

3. Podsumowanie  Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 22 marca 2019 roku. 

IX. Jury 

1.  W skład Jury wchodzą: 

Marlena Piekarska-Olszówka - Prezes Fundacji Willa Jasny Dom 

Christian Młynarek - Przewodniczący Rady Fundacji Willa Jasny Dom 
Nauczyciele historii uczący w Szkole Podstawowej nr 94: pani Agata Bartczak – Kosowska, pan 

Krzysztof Długołęcki, pan Tomasz Pawełek. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

 

X. Nagrody: 

1. W każdej z dwóch kategorii wiekowych przyznaje się nagrody rzeczowe  za miejsce I, II i III. Nie ma 

nagród specjalnych. 

2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień. 

3.  Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. 

4.  Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą. 

5. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach. 

6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu nie będą oceniane. 

7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 



Zamieszczenie pracy na stronie internetowej i mediach społecznościowych oraz materiałach 

promocyjnych, z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej 

licencji  na wykorzystywanie pracy. 

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw 

osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że 

osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono w przesłanym 

materiale filmowym i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w Internecie. 

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw 

określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie 

odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 

odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

 

XI. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Prace nadesłane do Konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora. 

2. Jury dokonuje oceny po terminie upływu nadsyłania prac i będzie brało pod uwagę wartość 

artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych prac. 

3. Trzy pierwsze pracy wybrane przez Jury, zostaną nagrodzone. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

5. O decyzji Jury nagrodzone osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną. 

6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie Organizatora. 

 

XII.  Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.sp94.waw.pl oraz na stronie Fundacji 

Willa Jasny Dom. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

prawa polskiego. 

3. Zgłoszenie pracy do Konkursu i wysłanie oświadczenia jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika 

Konkursu warunków niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 


