
Gimnazjalne	  Centrum	  Informacji	  w	  Nowym	  Tomyślu	  zaprasza	  do	  wzięcia	  udziału	  	  
w	  szkolnym	  konkursie	  na	  film	  o	  tematyce	  poświęconej	  bezpieczeństwu	  w	  sieci	  Internet	  	  

i	  przeciwdziałaniu	  cyberprzemocy.	  
	  

	  
	  
Cele	  konkursu:	  
	  

• Propagowanie	  zasad	  bezpieczeństwa	  oraz	  zwrócenie	  uwagi	  na	  zagrożenia	  
związane	  z	  użytkowaniem	  Internetu.	  

• Propagowanie	  właściwych	  postaw	  i	  zachowań	  wobec	  cyberprzemocy.	  
• Zachęcenie	  uczniów	  do	  świadomego	  i	  celowego	  wykorzystania	  nowych	  

technologii.	  
• Rozwijanie	  umiejętności	  w	  zakresie	  

o własnej	  aktywności	  twórczej	  
o posługiwania	  się	  obrazem	  ruchomym	  jako	  środkiem	  wyrazu	  

artystycznego,	  
o wykorzystania	  programów	  do	  montażu	  wideo,	  
o tworzenia	  scenariuszy	  i	  planowania	  pracy.	  

	  
Regulamin:	  
	  

1. Konkurs	  przeznaczony	  jest	  dla	  uczniów	  Gimnazjum	  im.	  F.	  Szołdrskiego	  w	  Nowym	  
Tomyślu.	  

2. Przedmiotem	  konkursu	  jest	  stworzenie	  krótkiego	  (1,5	  –	  2	  minutowego)	  filmu	  o	  
tematyce	  poświęconej	  bezpieczeństwu	  w	  sieci	  Internet	  i	  przeciwdziałaniu	  
cyberprzemocy.	  Ideą	  filmu	  powinno	  być	  czytelne	  przesłanie	  dla	  widza	  i	  
uwzględniające	  między	  innymi	  następującą	  problematykę:	  

• Rodzaje	  zagrożeń	  -‐	  niebezpieczne	  treści	  (pornografia,	  sceny	  drastyczne,	  
ksenofobia,	  rasizm),	  cyberprzemoc	  (przemoc	  rówieśnicza	  z	  użyciem	  Internetu	  
i	  telefonów	  komórkowych),	  stalking,	  hejting,	  trolling	  itd.	  

• Jak	  reagować	  na	  zagrożenia?	  
• Gdzie	  szukać	  pomocy?	  

3. Praca	  dostarczona	  na	  konkurs	  musi	  w	  całości	  stanowić	  oryginalną	  twórczość	  osoby	  
biorącej	  udział	  w	  konkursie,	  wcześniej	  niepublikowaną.	  

4. Wyklucza	  się	  z	  oceny	  prace	  nieprzyzwoite,	  wulgarne,	  naruszające	  dobra	  osobiste	  
innych	  osób	  itp.	  

5. Do	  przygotowania	  	  filmu	  można	  użyć	  dedykowanych	  kamer	  lub	  urządzeń	  mobilnych	  
(tablet,	  smartfon)	  oraz	  dowolnego,	  legalnie	  posiadanego	  programu	  przeznaczonego	  
do	  rejestracji	  i	  montażu	  filmów,	  zapisującego	  pracę	  w	  jednym	  z	  formatów	  mov,	  avi,	  
mp4.	  	  

6. Film	  powinien	  zawierać	  
7. Zaleca	  się	  wyeksportowanie	  filmu	  w	  formacje	  1080p	  lub	  720p.	  Najniższa	  

akceptowalna	  rozdzielczość	  to	  480p.	  
8. Prace	  nadesłane	  na	  konkurs	  oceniać	  będzie	  komisja	  konkursowa,	  powołana	  na	  czas	  

trwania	  konkursu	  przez	  organizatora,	  która	  oceni	  pracę	  pod	  względem	  następujących	  
kryteriów:	  



• Wartość	  i	  poprawność	  merytoryczna	  
• Wartość	  dydaktyczna	  
• Oryginalność	  doboru	  treści	  i	  środków	  wyrazu	  
• Wartość	  przesłania,	  jakie	  niesie	  ze	  sobą	  film	  
• Jakość	  i	  estetyka	  wykonania	  
• Techniczne	  aspekty	  wykonania	  	  

9. Do	  udziału	  w	  konkursie	  zostaną	  dopuszczone	  wyłącznie	  prace	  spełniające	  warunki	  
regulaminu.	  

10. Prace	  należy	  składać	  w	  Gimnazjalnym	  Centrum	  Informacji	  do	  13	  marca	  2015	  roku.	  
11. Prace	  nie	  podlegają	  zwrotowi.	  
12. Uroczyste	  rozstrzygnięcie	  konkursu	  nastąpi	  27	  marca	  2015	  roku	  o	  godz.	  12:30	  w	  

Gimnazjalnym	  Centrum	  Informacji	  	  
13. Organizator	  zastrzega	  sobie	  prawo	  do	  publikacji	  wybranych	  prac	  w	  serwisie	  

internetowym	  szkoły,	  szkolnym	  kanale	  Youtube,	  szkolnym	  serwisie	  
społecznościowym	  Facebook	  	  oraz	  wykorzystania	  na	  potrzeby	  kampanii	  DBI.	  

14. Złożenie	  pracy	  na	  konkurs	  traktowane	  jest	  jako	  wyrażenie	  zgody	  na	  przetwarzanie	  
danych	  autora	  w	  celach	  związanych	  z	  konkursem.	  

	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Nowy	  Tomyśl,	  09.02.2015	  
	  


