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REGULAMIN  IV EDYCJI KONKURSU FILMOWEGO                                                                
pt. „Akcja. Animacja. Film” - 2022/2023 

  Temat : „Historia prawdziwej przyjaźni” 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie filmu: animowanego, rysunkowego  

lub opartego na montażu fotografii, filmów na temat: „Historia prawdziwej przyjaźni”. 

2. Prace zgłaszane na konkurs powinny mieć formę plików audiowizualnych. Czas trwania 

filmu: od 5 do 15 minut. Film powinien być zgrany na płytę CD lub DVD  

i dostarczony do sekretariatu MDK „Muranów” przy ul. Stawki 10 lub wysłany pocztą 

mailową na adres: mrutkowska@mdk-muranow.waw.pl do dnia 6 marca 2023 r. 

(potwierdzeniem zgłoszenia pracy na konkurs będzie zwrotny mail od koordynatora konkursu na adres                     

z którego została wysłana praca lub adres podany w opisie pracy i karty zgłoszeniowej dostarczonej 

bezpośrednio do MDK-u lub wysłanych pocztą elektroniczną. W przypadku braku informacji zwrotnej od 

organizatora konkursu, prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem.. 

3. Do pliku/płyty z pracą konkursową należy dołączyć wypełnioną czytelnie kartę 

zgłoszeniową. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

5. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody. 

6. Laureaci konkursu o miejscu i terminie finału zostaną poinformowani przez organizatora 

konkursu (podsumowanie konkursu planowane jest w dniu 28.03.2023 r.). 

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK ,,Muranów”.  

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Zgłoszone prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:   

 klasy: I - IV; 

 klasy: V - VIII. 

KRYTERIA OCENY PRAC: 

 zgodność z tematem i regulaminem konkursu; 

 pomysłowość, indywidualizm w podejściu do tematu; 

 oprawa graficzna filmu (tytuł i napisy końcowe); 

 narracja, muzyka, efekty itd.; 

 umiejętne zastosowanie programów do tworzenia filmów np. Movie Maker i inne. 

UWAGI: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nierozwiązania konkursu w planowanym pierwotnie 

terminie, jeśli liczba lub jakość zgłoszonych prac uniemożliwi ich rzetelną ocenę lub wystąpią inne 

uzasadnione okoliczności losowe.  Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich 

rodzic/ prawny opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs,                

w celu promowania działalności organizatora.  Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem 

uczestnika do konkursu, co zostanie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu - a w przypadku 

uczestnika niepełnoletniego - jego rodzica/ prawnego opiekuna, wszystkich warunków niniejszego 

regulaminu.  Konkurs będzie przebiegał z dostosowaniem się do aktualnych wytycznych MEiN, GIS oraz 

MZ. Komisja konkursowa oceni prace i wyłoni zwycięzców do końca roku szkolnego 2022/2023.  

KOORDYNATOR KONKURSU: Marta Rutkowska tel. 503 988 893 

ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida, 00-178 Warszawa, ul. Stawki 10.  
Kontakt: www.mdk-muranow.waw.pl, e- mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl,                                                   

tel. 22 635 01 40, +48 723 244 930. 
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