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REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO  

(REPORTAŻ FILMOWY)  

 „Zabytki w Gminie Lesznowola”  

w ramach projektu „Lesznowolski Festiwal Historyczny” 

pod patronatem Wójta i Rady Gminy Lesznowola 

 

II edycja  
 

 
 

I. ORGANIZATORZY 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli 

2. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli 

3. Koordynatorem Festiwalu jest dr Marek Gieleciński 

 

II.  UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych 

2. Uczniowie  gimnazjów 

3. Uczniowie szkół średnich 

          Konkurs jest adresowany do uczniów szkół z terenu Gminy Lesznowola 

 

III.  TEMAT KONKURSU  

      „Zabytki w Gminie Lesznowola” – temat dotyczy przedstawienia 

różnorodnych obiektów i miejsc zabytkowych funkcjonujących w różnych formach, 

znajdujących się na terenie Gminy Lesznowola. Istotnym elementem tego konkursu 

jest nie tylko pokazanie takich obiektów, ale i krótkie opowiedzenie o każdym z nich 

oraz odpowiedź na pytanie, jaki powinien być  stosunek młodych ludzi  do miejsc  

i obiektów zabytkowych. 
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IV.  ETAPY KONKURSU 

1. Etap gminny 

a) W celu dokonania wyboru trzech najlepszych reportaży filmowych w 

danej kategorii wiekowo-szkolnej, do etapu gminnego muszą zostać 

zakwalifikowane minimum 3 prace. 

b) W zgłoszeniu prosimy przesłać podpisany protokół komisji szkolnej 

zawierający imienny wykaz uczniów biorących udział w konkursie wraz 

z pieczęcią placówki typującej dzieci do eliminacji gminnych oraz 

wypełnioną kartę uczestnika stanowiącą załącznik do regulaminu. 

c) Spośród zgłoszonych  - do etapu gminnego - prac Komisja Konkursowa 

- powołana przez Dyrektora ZOPO – ocenia i wybiera najlepsze 

reportaże filmowe przyznając I, II i III miejsce oraz ewentualnie 

wyróżnienia. 

2. Finał konkursu – podczas Finału II edycji Lesznowolskiego Festiwalu 

Historycznego zostaną wręczone nagrody i ewentualne wyróżnienia oraz 

zaprezentowane zostaną fragmenty najlepszych reportaży filmowych 

uczestników etapu gminnego. 

 

V. TERMINY KONKURSU 

 

1. Zgłoszenia uczestników (nagranie reportażu filmowego na nośniku 

elektronicznym, podpisany protokół komisji szkolnej zawierający imienny 

wykaz uczniów zgłaszanych do konkursu multimedialnego wraz z pieczęcią 

placówki oraz kartą uczestnika) należy dostarczyć osobiście do dnia 10. 03. 

2017 r. włącznie (piątek) do siedziby GOK Lesznowola w Starej Iwicznej, 

ul. Nowa 6. Godziny pracy biura GOK: poniedziałek 8.00-17.30, wtorek-

piątek 8.00-16.00.   

2. Etap gminny - ………………… 

3. Finał II edycji Lesznowolskiego Festiwalu Historycznego – druga połowa 

kwietnia 2017 r. 

 

VI. FORMA I WYMOGI KONKURSU MULTIMEDIALNEGO 

 

1. Konkurs ma formę reportażu filmowego i tylko w takiej formie powinien być 

zrealizowany. 
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2. Autorem reportażu filmowego może być, w każdej grupie wiekowej,  

pojedyńcza osoba lub grupa uczniów licząca maksymalnie 4 osoby (uczestnik 

zbiorowy). 

3. Reportaż nie może być dłuższy niż 15minut i powinien zawierać na końcu 

imiona i nazwiska jego autorów. 

4. Przy ocenie reportażu filmowego brane będą pod uwagę: jakość dźwiękowa  

      i wizualna nagrania, poprawność językowa tekstów i nagrań, inwencja  

           i pomysłowość autora, stopień powiązania prezentacji z tematyką konkursu i  

          z określoną formą konkursu oraz ogólny wyraz artystyczny. 

5. Reportaż może być zdyskwalifikowany w sytuacji, gdy Komisja konkursowa 

orzeknie, iż praca jest plagiatem. 

 

6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Informacji o konkursie udziela Koordynator LFH dr Marek Gieleciński - 

marek.gielecinski@wp.pl 

2. Decyzje Komisji Konkursowej we wszystkich etapach są ostateczne. 

3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy 

gratulacyjne.  

4. Prace nagrodzone zostaną zamieszczone na stronie internetowej GOK 

Lesznowola (www.gok-lesznowola.pl) 

5. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

prac przez Organizatorów w celach promocyjnych. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 

mają postanowienia Organizatorów LFH. 

 

 

 

 
  Jacek Bulak   Jolanta Walentyna  Sobolewska   dr Marek Gieleciński 

Dyrektor ZOPO   Dyrektor GOK    Koordynator projektu 
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KARTA UCZESTNIKA 
LFH  

Konkurs multimedialny (reportaż filmowy) 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO 

...................................................................................................................................... 

KLASA 

...................................................................................................................................... 

ADRES SZKOŁY – PLACÓWKI 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................TEL. ............................................ 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz telefon  

............................................................................................................................. ......... 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TYTUŁ REPORTAŻU FILMOWEGO:  

1. ..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

 

................................                                                                     ................................... 
pieczątka organizatora                                                         podpis uczestnika/nauczyciela 
 

 


