Komisja Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Kaliskiej
w ramach obchodów
DNIA ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
ogłasza

konkurs dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych
na filmik edukacyjny pt.:
„Moi dziadkowie są dla mnie…”
Regulamin konkursu
1. Organizator konkursu: Komisja Duszpasterstwa Rodzin Diecezji
Kaliskiej
2. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas VI - VIII;
3. Cele:
 motywowanie uczniów do refleksji nad rolą dziadków w rodzinie;
 podejmowanie konkretnych działań w
rodzinie
w celu
pogłębiania wiary;
 wskazywanie roli dziadków w kształtowaniu wiary nastolatków;
 budowanie pozytywnego wizerunku dziadków w rodzinie;
 budzenie wrażliwości, wdzięczności oraz szacunku
wobec
dziadków za dar wiary.
4. Tematyka konkursu: „Moi dziadkowie są dla mnie…”
5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 praca grupowa, w parach,
 główny temat filmu należy poprzedzić nagraniem wywiadu
przeprowadzonego przez autorów prac wśród rówieśników na
temat „Kim dla Ciebie są Twoi dziadkowie?” (czas trwania
wywiadu do 2 minut);
 czas trwania filmu do 5 minut;
 opracowanie filmiku;
 przesłanie filmiku na płycie do organizatora konkursu lub pocztą
elektroniczną;
 dopuszcza się do konkursu 2 prace z jednej szkoły - po
eliminacjach szkolnych;
 dopuszcza się możliwość przesłania pracy pocztą elektroniczną;
 każda praca powinna zawierać następujące informacje:
i. imiona i nazwiska autorów,

ii. imię i nazwisko opiekuna - nauczyciela,
iii. adres, telefon szkoły.
6. Terminy:
 Ogłoszenie konkursu 29 października 2020 r.
 Eliminacje szkolne 20 listopada 2020 r. (organizatorzy na tym
etapie nie zapewniają nagród i wyróżnień)
 Przesłanie prac do 28 listopada 2020 r. na adres:
Centrum Pro Familia
ul. Harcerska 1 A
62-800 Kalisz (tel. 62 502 54 34)
lub
drogą e-mail slawek@swiatelko.org.pl
 O uczestnictwie prac w konkursie decyduje data wysłania.
 Ocena prac 30 listopada 2020 r.
 Wręczenie nagród 5 grudnia 2020 r. podczas DNIA ŚWIĘTOŚCI
ŻYCIA
7. Nagrody: dla laureatów konkursu przewiduje się trzy pierwsze nagrody i
kilka wyróżnień.
8. Uwagi końcowe:
 Organizatorzy zastrzegają sobie zatrzymanie prac oraz
publikowanie i reprodukowanie prac konkursowych bez wiedzy i
wypłacania honorariów autorskich.
 O wyniku konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie lub
telefonicznie.
Organizatorzy czekają na prace i życzą twórczych pomysłów !

KARTA ZGŁOSZENIOWA
na konkurs filmowy pt.: „Moi dziadkowie są dla mnie…”
Imię i nazwisko autora/autorów: ............................................................................
…………………………………………………………………………………….
Szkoła (adres i telefon): …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Klasa: ...…………………………………………………………………………...
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów
związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z
regulaminem Konkursu. Oświadczam, że jestem autorem filmiku przekazanego
na Konkurs oraz że nie narusza on jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich,
ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w
Regulaminie Konkursu Filmowego „Moi dziadkowie są dla mnie”.
………….........................................................................
podpis autora

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA
Wyrażam zgodę na udział ……..............................................................................
imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu

którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie Filmowym „Moi dziadkowie
są dla mnie”.
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję
jego postanowienia. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem
Konkursu.
……………………….......................................................
podpis rodzica/opiekuna

