Regulamin Szkolnego Konkursu Językowo-Artystycznego
„Odrama”
Szkolny Konkurs Językowo-Artystyczny „Odrama” jest konkursem cyklicznym. I edycja „Odramy”
odbędzie się pod hasłem „PandemiJA, czyli jak odnalazłem się w świecie pandemii w ujęciu
humorystycznym”.

Organizator
Organizatorem

Szkolnego Konkursu

Językowo-Artystycznego „Odrama” jest

I Liceum

Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Osobami odpowiedzialnymi za realizację
i przebieg konkursu są Kamila Brzezowska, Edyta Stępień i Adrian Bednarek.

Adresaci
Adresatami konkursu są uczniowie klas I-III I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Wieluniu.

Cele konkursu
1. Zaktywizowanie uczniów do rozwijania swoich pasji językowych i artystycznych.
2. Rozwijanie umiejętności i sprawności językowych.
3. Rozwijanie i poglębianie postaw twórczych.
4. Uwrażliwianie na kulturę.
5. Dbałość o kulturę słowa w języku obcym.

Temat konkursu
Myśl przewodnia konkursu to „PandemiJA, czyli jak odnalazłem się w świecie pandemii w ujęciu
humorystycznym”. Przedmiotem konkursu jest nagranie filmiku, przedstawiającego humorystyczne
sytuacje z życia codziennego w dobie pandemii.

Format filmu konkursowego
1. Film powinien zamykać się w przedziale czasowym dwu do pięciu minut.
2. Film może zostać nagrany dowolnym sprzętem, z wykluczeniem aplikacji TikTok
i Snapchat.
3. Scenariusz filmu zgłoszonego na konkurs musi być pracą autorską wykonaną
przez ucznia/uczniów bez udziału osób trzecich.
4. W filmie może wziąć udział od jednej do trzech osób.

5. Film musi zostać nagrany w jednym z języków obcych nauczanych w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, tj. angielskim, niemieckim,
francuskim lub rosyjskim.
6. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko jeden film.

Przebieg konkursu
1. Uczeń zobowiązany jest przesłać film do nauczycieli: p. Kamili Brzezowskiej
(kamila.brzezowska@1.lowielun.eu), p. Edyty Stępień (edyta.stepien@1.lowielun.eu)
lub p. Adriana Bednarka (adrian.bednarek@1.lowielun.eu).
2. Komisja konkursowa powołana przez organizatora spośród nadesłanych prac wyłoni
zwycięzców.
3. Przewiduje się trzy nagrodzone miejsca.
4. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu i mogą zostać wykorzystane
na wszelkich polach eksploatacji.
5. W związku z organizacją konkursu (tworzenie list uczestników, ogłoszenie wyników) zgodę
na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych dziecka zobowiązany
jest wyrazić rodzić lub opiekun prawny dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz.U. Z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Terminarz konkursu
1. Filmy konkursowe należy nadsyłać do dnia 15 marca 2021r. Organizatorzy konkursu
zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania filmów.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24 marca 2021r.
Jury
1. Zadaniem Jury jest ocena nadesłanych filmów oraz wyłonienie Laureatów Konkursu.
2. Jury wybierze i nagrodzi trzy prace.
3. Jury ma prawo przyznać inne wyróżnienia w konkursie, a także ustanowić nagrody
specjalne.
4. Decyzja Jury jest ostateczna.

Nagrody
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.

