
II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku zaprasza młodzież
szkolną do wzięcia udziału w

XX OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE FILMOWYM 

Kino Nowej Przygody 

Konkurs został  objęty honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta
Miasta Rybnika 

1. Celem  konkursu  jest  propagowanie  kultury  filmowej,  rozwijanie  umiejętności  analizy
zjawisk  związanych  ze  współczesną  kinematografią,  kształtowanie  różnych  form
wypowiedzi artystycznej, inspirowanie do własnych poszukiwań w świecie szeroko pojętej
kultury.

2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wiekowych obejmujących uczniów klas
VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkoły ponadpodstawowej.

3. Konkurs obejmuje cztery kategorie:
- praca badawcza na wybrany temat:

 Analizując  wybrany  film  (lub  jego  dowolną  kontynuację),  omów  cechy  Kina  Nowej
Przygody. 

 
 Udowodnij, że wybrany film (lub jego dowolna kontynuacja) z kręgu Kina Nowej Przygody

jest wielopłaszczyznową zabawą w kino. 

 Gwiezdne wojny: Część IV – Nowa nadzieja   1977,   reż. George Lucas
 Poszukiwacze zaginionej Arki    1981,   reż. Steven Spielberg
 E.T.   1982,   reż. Steven Spielberg
 Pogromcy duchów   1984,   reż. Ivan Reitman
 Niekończąca się opowieść   1984,   reż. Wolfgang Petersen
 Powrót do przyszłości   1985,   reż. Robert Zemeckis
 Bohater ostatniej akcji   1993,   reż. John McTiernan
 Mumia   1999,   reż. Stephen Sommers
 Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły   2003,   reż. Gore Verbinsky
 Strażnicy Galaktyki   2014,   reż. James Gunn

- praca plastyczna inspirowana filmem wybranym z regulaminu konkursu (technika dowolna,
format  minimum  A4,  zwracamy  uwagę  na  dostarczenie  pracy  w  stanie  nienaruszonym
pozwalającym na jej wystawienie)



- projekt scenariusza utrzymanego w konwencji Kina Nowej Przygody (objętość ok. 5 stron,
czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5, margines 2,5)

-  oryginalna  etiuda  filmowa  w  konwencji  Kina  Nowej  Przygody  (format  .mp4  lub  .avi,
ok. 10-15 min.) 

4. Jeden uczestnik może przysłać prace w różnych kategoriach konkursowych. Praca zbiorowa
w przypadku etiudy filmowej powinna być sygnowana przez najwyżej trzech autorów.

5. Autorów  prac  prosimy  o  czytelne  wypełnienie  karty  uczestnika  i  umieszczenie  jej
w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem.

6. Prace opatrzone godłem, wraz z kopertami zawierającymi dane osobowe, należy dostarczyć
do dnia 06. 03. 2020 r.  (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

                    II Liceum Ogólnokształcące
                    im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku
                    ul. Mikołowska 19
                    44-200 Rybnik
                    z dopiskiem "Konkurs filmowy"

7. Prace konkursowe będzie oceniać profesjonalne jury.

8. Laureaci i  ich opiekunowie zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie o terminie
finału przewidywanego na kwiecień 2020 roku.

9. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  bezpłatnego  publikowania  i  promowania
zgłoszonych prac konkursowych. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  wykorzystanie  wizerunku  uczestnika  przez
Organizatorów  dla  celów  organizacyjnych  i  promocyjnych  Ogólnopolskiego  Konkursu
Filmowego. 

11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

12. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:   603 350 884  lub pisząc
na adres mailowy: zofia_ jakubowska@interia.pl

  

                                                                                             Organizatorki konkursu:

                                                                                              mgr Zofia Jakubowska
                                                                                                mgr Jolanta Mańka
           



KARTA  UCZESTNIKA

w  XX  OGÓLNOPOLSKIM  KONKURSIE  FILMOWYM

Kino Nowej Przygody

Nazwisko i imię uczestnika: ......................................................................................................

Klasa: ........................................................................................................................................

Nazwa szkoły: ...........................................................................................................................

Adres szkoły: .............................................................................................................................

Nr telefonu i e-mail szkoły: ......................................................................................................

Nazwisko i imię nauczyciela-opiekuna: ...................................................................................

       

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że praca konkursowa jest wyłącznie mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich

osób trzecich.

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

                                                           data, podpis uczestnika konkursu

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

                                                                               data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                             (w przypadku osoby niepełnoletniej)

       Zgoda na wykorzystanie danych  osobowych i wizerunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych, w tym  wizerunku utrwalonego na zdjęciach

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) ................................................... w związku z uczestnictwem

w XX Ogólnopolskim Konkursie Filmowym  Kino Nowej Przygody. 

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

                                                                                Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego/

                                                                                         pełnoletniego uczestnika konkursu


