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Sympatycy i miłośnicy filmu, chcąc podtrzymać filmową tradycję 

Łodzi, mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Konkursie 

Filmowym dla Szkół Podstawowych „Orlęta Filmowe Łodzi”.  

Naszym celem jest zachęcenie najmłodszych łodzian do 

aktywności twórczej oraz zainspirowanie ich do tworzenia własnego 

filmu. Konkurs honorowym patronatem objęła Prezydent Miasta Łodzi.  

Będzie to druga edycja Konkursu.  Po raz kolejny, biorąc  uwagę 

dostęp dzieci do nowoczesnych technologii i ich biegłość w posługiwaniu 

się nimi, liczymy na dużą liczbę uczestników oraz na to, że II edycją 

Konkurs na trwałe wpisze się w życie kulturalne Łodzi. 

Uczestnicy uroczystości podsumowania konkursu oraz ich  

opiekunowie otrzymają dyplomy, upominki, a najlepsi wspaniałe 

nagrody dzięki zaangażowaniu organizatorów i sponsorów. 

 

  Nauczyciel języka polskiego    Dyrektor Szkoły 
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REGULAMIN 

II KONKURSU FILMOWEGO  
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

„ORLĘTA FILMOWE ŁODZI”  

 

Temat: Tolerancja – każdy z nas jest inny, wszyscy 
jesteśmy równi  

  

I. ORGANIZATOR 

     Konkurs organizowany jest wspólnie przez:  

− Szkołę  Podstawową  nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi, 
− Zespół Producencki WJTeam / Likaon, 
− Muzeum Kinematografii w Łodzi. 

 
II.  ADRESAT KONKURSU    

 
Uczniowie szkół podstawowych. 

 
III.  CELE KONKURSU 

 
            -         kształtowanie umiejętności prowadzenia narracji przy użyciu języka 

      filmu 
 

-        zachęcenie  do aktywności twórczej 

-         popularyzacja filmu jako dziedziny sztuki 

-         kształtowanie umiejętności tworzenia filmu 

-         kształtowanie umiejętności pracy w grupie 



 
IV.  PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

 
Komisja będzie oceniać zrealizowane przez uczniów filmy, biorąc pod 
uwagę następujące kryteria: 

- wymogi formalne - związek z tematem, długość od 3 do 5 minut, 

- oryginalność, 

- pomysłowość, 

- wartość artystyczna, 

- reżyseria, 

- scenariusz, 

- gra aktorska, 

- scenografia,  

- kostiumy, 

- wartość edukacyjna filmu. 

 
     Pracę w formacie mp4 należy dostarczyć na płycie DVD. Wraz z nią 

załącznik w postaci założeń scenariuszowych (wzór – załącznik nr 2).  
 

VII.  STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

 
Konkurs jest jednoetapowy. 

Zwycięzców wyłoni Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora  
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi. 

 
VIII.  TERMINARZ I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU  

Zgłoszenie  filmów do 5 maja 2017 r. Szkolna Komisja Konkursowa oceni filmy 
i wyłoni zwycięzców. 

ZGŁASZANIE FILMÓW DO KONKURSU 



SZKOŁA MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE 3 FILMY.  

FILM  KONKURSOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI należy złożyć w sekretariacie 
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi  lub wysłać na adres 
Szkoły do dnia  5 maja  2017 roku.  

Wysyłając zgłoszenie na konkurs, rodzice/opiekunowie prawni uczestników 
wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych do celów konkursu, mając 
jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. 
Ponadto do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia oraz zgodę na 
wykorzystywanie wizerunku osób występujących w filmie. 
 

IX.  SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

 
 Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystości podsumowania konkursu  
24 maja 2017 roku w Muzeum Kinematografii w Łodzi, plac Zwycięstwa 1  
o godzinie 10.00. 
W trakcie uroczystości w sali kinowej Muzeum odbędzie się projekcja 
nagrodzonych filmów. 

 
X. NAGRODY 

 
Szkolna Komisja Konkursowa przyzna statuetki Orlęta Filmowe Łodzi  
w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, scenariusz, aktor, aktorka, scenografia, 
kostiumy. 

 Nagroda główna ufundowana przez Zespół Producencki WJTeam/Likaon. 

Ponadto wśród nagród: bilety do kina Kinematograf oraz zwiedzanie Muzeum  
w dniu podsumowania konkursu – sponsor Muzeum Kinematografii; bilety do 
kina i książki ufundowane przez Helios Łódź Sukcesja. 

Uczestnicy uroczystości podsumowania konkursu otrzymają pamiątkowe 
dyplomy oraz drobne upominki. 

 
XI.  UWAGI KO ŃCOWE 

1. Zaproszenia na uroczystość podsumowania konkursu zostaną przekazane  
z odpowiednim wyprzedzeniem. 

2. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Szkolną Komisję Konkursową są 
ostateczne. 



 
XII.  ZAŁ ĄCZNIKI  

Załącznik nr 1-  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE. 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DLA CELÓW KONKURSU; ZGODA 
NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DLA 
CELÓW KONKURSU (dotyczy wszystkich osób 
pojawiających się na ekranie); ZGODA NA 
PUBLICZNE ODTWARZANIE FILMU 

Załącznik nr 2 – ZAŁOŻENIA SCENARIUSZOWE 

 

 



 

ZAŁ ĄCZNIK NR 1  

(pieczęć Szkoły) 

(data) 
 

Szkoła Podstawowa nr 7 
im. Orl ąt Lwowskich w Łodzi 
KOMISJA II Konkursu Filmowego  
dla Szkół Podstawowych 
„Orl ęta Filmowe Łodzi” 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE EKIPY FIL MOWEJ   

LP. 

IMI Ę  
I NAZWISKO 

UCZNIA  

(wpisać 
drukowanymi 

literami) 

KLASA  
IMI Ę I NAZWISKO NAUCZYCIELA  

PROWADZĄCEGO 

PODPIS 
NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO 

          
          
          
     
     

NAZWA SZKOŁY: ..................................................................................................................... 

ADRES SZKOŁY:....................................................................................................................... 

TELEFON KONTAKTOWY:…………………………………………………………………. 

DZIELNICA: ............................................................................................................................... 

 INNE INFORMACJE WAŻNE DLA ORGANIZATORA KONKURSU:................................ 

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

  AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY  

……………….............................................  



 
Zgoda na publiczne odtwarzanie filmu 
 
 Wyrażam zgodę na publiczne odtwarzanie utworu audiowizualnego pod tytułem 
 
 …………………………, a także na rozpowszechnianie i korzystanie z filmu na 
wszystkich możliwych polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych  
i terytorialnych dla celów konkursu „Orlęta Filmowe Łodzi”.  
  
……………………. ……………………………….. 
(data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
 

 

 

 

 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka 
  
…………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko dziecka) 
 
 niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia konkursu filmowego „Orlęta 
Filmowe Łodzi”. 
                          

 
Zgoda wykorzystywanie wizerunku (dziecko) 
 
 Wyrażam zgodę na udział dziecka w utworze audiowizualnym pod tytułem 
 
 …………………………, a także na rozpowszechnianie i korzystanie z jego 
wizerunku oraz artystycznego wykonania na wszystkich możliwych polach 
eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych dla celów konkursu 
„Orlęta Filmowe Łodzi”.  
  
 



 

ZAŁ ĄCZNIK NR 2 

Założenia scenariuszowe 

 

Tytuł filmu:………………………………………………………………………  

 

Streszczenie treści: 

…………………………..………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

 


