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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FILMOWYM SZTUKI
WYBORU
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII edycji konkursu filmowego programu „SZTUKA
WYBORU” pod nazwą „KAMERA! AKCJA! REAKCJA!”.
Konkurs trwa od 1 września 2018 r. do listopada 2018 r., według harmonogramu:
●

dostarczenie prac konkursowych (liczy się data stempla pocztowego) – do dnia 8 października 2018 r.,

●

dnia 12 października 2018 r. prace zostaną opublikowane na kanale filmowym programu umieszczonym w serwisie
YouTube oraz na ścianie programu Sztuka Wyboru w serwisie Facebook,

●

dnia 2 listopada 2018 r. zostaną zliczone głosy oddane na opublikowane filmy, co zostanie uwzględnione jako „głos
publiczności” w trakcie podejmowania ostatecznego werdyktu jury konkursowego,

●

ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród – listopad 2018 r. podczas gali finałowej; godzina i miejsce zostaną
podane za pośrednictwem strony internetowej Konkursu oraz poczty elektronicznej lub/i telefonicznie z wyprzedzeniem
minimum 7 dni.

W konkursie biorą udział:
●

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie następujących placówek oświatowych: szkoły podstawowe (7 i 8 klasy oraz 3
klasy wygaszanych szkół gimnazjalnych), szkoły ponadpodstawowe z wyłączeniem szkół dla dorosłych, placówki
pozaszkolne prowadzące zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla młodzieży oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze
w kategorii wiekowej 15 -20 lat,

●

uczestnikami mogą być uczniowie poniżej 20 roku życia,

●

placówka oświatowa biorąca udział w Konkursie jest reprezentowana przez Drużynę Konkursową, składającą się z
maksymalnie 3 uczniów oraz 1 opiekuna (nauczyciela). Placówka oświatowa może być reprezentowana przez dowolną ilość
Drużyn Konkursowych. Placówka może być reprezentowana przez jednego lub większą ilość opiekunów w przypadku
większej ilości Drużyn Konkursowych.

Tematyka filmu:
●

Problemy i zagrożenia, przed którymi staje współczesna młodzież oraz możliwości pozytywnego ich rozwiązania.

Czas trwania filmu:
●

film nie może być dłuższy niż 180 sekund.

Dokładne informacje dotyczące wymaganych dokumentów i warunków formalnych znajdują się w zamieszczonym poniżej
regulaminie. Zapraszamy do sprawdzenia relacji z poprzedniej gali Sztuki Wyboru: Gala finałowa VI edycji programu
"Sztuka Wyboru".

Kompletne zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8.10.2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla
pocztowego).

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Komunikacji Społecznej
Al. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
z dopiskiem „Sztuka wyboru - warsztaty”.

Dodatkowych informacji może udzielić:
sierż. Szymon Tworowski
asystent ds. projektów multimedialnych
Wydział Komunikacji Społecznej
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
email:

szymon.tworowski@bg.policja.gov.pl
tel.: 52 525 50 35

Konkurs filmowy 2018

PLIKI DO POBRANIA
Konkurs filmowy Regulamin 2018 526 KB
Konkurs filmowy Zał nr 1 - formularz zgłoszeniowy do konkursu filmowego 28 KB
Konkurs filmowy Zał nr 2 - oświadczenie uczestnika konkursu filmowego 25.5 KB
Konkurs Filmowy Zał nr 3 - oświadczenie rodzica 22.5 KB
Konkurs filmowy Zał nr 4 - formularz zmiany 16 KB

Ocena: 0/5 (0)

Tweetnij

