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Regulamin 
   

VIII Wojewódzkiego  
konkursu multimedialnego 
„MOJE PASJE”. 
 

 

 

 

 

1&. Organizatorzy i cele. 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku. 

2. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności twórczych uczniów, podzielenie się swoją 

pasją oraz zainteresowaniami, także w odniesieniu do miejsca w którym żyje. 

3. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) oraz 

szkół ponadpodstawowych, nie plastycznych: techników, liceów. 

4. Konkurs promuje ideę korzystania z legalnych źródeł kultury oraz kształtuje 

odpowiedzialność autorów  za jej tworzenie. 

2&. Temat, kategorie 

1. Konkurs „MOJE PASJE” ma ukazać zainteresowania uczestników, sposób spędzania 

wolnego czasu w miejscu, w którym żyją oraz ich spojrzenie na świat.  

2. Sposób przedstawienia tematu może być polem do eksperymentów graficznych, 

fotograficznych i filmowych.  

3. Kategorie konkursu:  

a) Film, animacja - może być zrealizowany jako dokument lub krótka wypowiedź 

filmowa, może też być to np. rysunkowy film animowany czy film poklatkowy. 

Podczas montażu filmu w programie do edycji wideo można łączyć go z 

obrazami (fotografią, grafiką). Należy podać w napisach końcowych dane 

autora, datę produkcji, źródła danych np. dźwięku.  

b) Fotografia - może mieć charakter dokumentu fotograficznego lub 

eksperymentu z użyciem środków typowych dla fotografii (światło, 

perspektywa, kadrowanie, przysłona).  

c) Grafika komputerowa - eksperyment z użyciem środków i narzędzia edycji 

grafiki cyfrowej; powinna być wykonana na bazie własnoręcznie wykonanej 

od podstaw grafiki lub fotografii. 

Uwaga: Praca nie może zawierać cudzych elementów np. grafik z Internetu, 

klipartów itp. 



2 | S t r o n a  
 

3&. Prace konkursowe  

1. Wymagania techniczne dotyczące prac:  

a) Film - czas trwania max. do 5 minut. Formaty preferowane: MPEG-4, AVI, 

zapisane razem na nośniku CD/DVD opisanej imieniem i nazwiskiem autora z 

nazwą, adresem szkoły. 

b) Fotografie w postaci cyfrowej w formacie JPG, PNG zapisane na nośniku 

CD/DVD opisanym imieniem i nazwiskiem autora i nazwą, adresem szkoły,            

dłuższy wymiar nie mniejszy niż  800 pikseli lub w postaci wydruku min. 

15x21 cm - podpisane na odwrocie.  

c) Grafika komputerowa powinna być zapisana w formacie JPG, PNG, TIFF na 

płycie CD/DVD; dłuższy wymiar obrazu nie mniejszy niż 1200 pikseli lub w 

postaci wydruku min. 15x21 cm – opisanej imieniem i nazwiskiem autora i 

nazwą, adresem szkoły.  

2. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie:  

a) 1-5 fotografii - pojedyncze zdjęcia lub zestawy, przy czym jury zastrzega sobie 

możliwość rozdzielenia zestawu. 

b) 1 film czas max. do 5 minut,  

c) 1-5  prac z grafiki komputerowej - pojedyncze lub zestawy. 

3.  Załącznik, wypełnić, dołączyć: Kartę zgłoszenia pracy na konkurs MOJE PASJE,  

Uwaga: można przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia pracy w postaci cyfrowej, 
(zeskanowaną) na e-mail organizatora. 

4. Prace przesłać na adres organizatora:  Zespół Szkół Energetycznych w  Gdańsku,  

80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 25, z dopiskiem: Konkurs „MOJE PASJE VIII” 

wraz z Kartą zgłoszenia pracy, natomiast prace w postaci cyfrowej przesłać na 

adres e-mail: media.zse@gmail.com  

4& Terminarz konkursu 

1. Rozpoczęcie konkursu  15 marca 2019 roku.  

2. Nadsyłanie prac - 20 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego)  

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 8 czerwca na stronie szkoły. 

5& Zasady wyboru najlepszych prac  

1. Jury wybierze najlepsze prace i wyróżnienia w kategoriach: film, fotografia, 

grafika komputerowa, 

2. Jury przewiduje podziękowanie dla nauczyciela zgłaszającego co najmniej prace 

3 uczniów z danej szkoły. 

mailto:media.zse@gmail.com
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3. Jury przyzna nagrody kierując się kryteriami: zgodność z tematem i wymogami 

konkursu, oryginalność pomysłu, twórczy charakter wypowiedzi, poprawność 

techniczna pracy. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród niż wyżej 

wymienione oraz odrzucenie prac naruszających prawo, dobre obyczaje. 

6& Postanowienia końcowe 

1. Autor zgłaszając prace do konkursu udziela organizatorowi zgody na  

przetwarzanie danych osobowych, publikację prac konkursowych na potrzeby 

publikacji konkursu min. na stronie internetowej ZSE Gdańsk. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania 

przyczyny. 

3. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe podczas przesyłki.          

Po zakończeniu konkursu organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac ich 

autorom.  

 

 

 

 

Informacje:  Marzena Parowińska 

Kontakt: konkurs@zse.gda.pl  

Przesyłanie prac w postaci cyfrowej: media.zse@gmail.com  

Telefon/fax. (58) 762-28-25, (58) 762-28-26; 

 

Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku;  

80-870 Gdańsk; ul. Mikołaja Reja 25   

www.zse.gda.pl 
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