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REGULAMIN KONKURSU NA FILM W JĘZYKU OBCYM, 

PRZEDSTAWIAJĄCY PRZYGOTOWANIE WYBRANEJ POTRAWY  

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu na film w języku obcym prezentujący przygotowanie potrawy jest 

Zespół Nauczycieli Języków Obcych ZS w Jasieńcu.  

2. Konkurs jest organizowany w ramach Dnia Języków Obcych 2021. 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 22 marca i trwa do 30 marca br.  

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31 marca 2021 r.  

 

II. KONKURS 

1. Zespół Nauczycieli Języków Obcych organizuje konkurs na krótki film w języku obcym 

prezentujący przygotowanie potrawy dla uczniów ZS Jasieniec. 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu krótkometrażowego w języku obcym, max. 

5 min., prezentującego odcinek programu kulinarnego, w którym uczniowie zaprezentują 

wykonanie wybranej przez siebie potrawy. 

3. Celem Konkursu jest: 

 rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języków obcych,  

 inspirowanie młodzieży do działań twórczych,  

 rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas ZS w Jasieńcu w zespołach max. 

3-osobowych. 

2. Do Konkursu należy zgłaszać filmiki krótkometrażowe wcześniej niepublikowane, 

nieprezentowane i nienagradzane w innych konkursach. 

3. Film zgłoszony do Konkursu może zostać nakręcony przy pomocy telefonu komórkowego, 

aparatu fotograficznego lub kamery.  

4.  Zgłoszenie filmów do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestników zgody 

na prezentowanie zgłoszonych prac na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym FB. 

5. Każdy zespół może przesłać 1 film.  

6.  Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne: długość filmu od 3 do max. 5 

min., format wmv, avi, mpeg2, mpeg4 lub mp4.  
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7.  Filmy powinny być dostarczone drogą elektroniczną na adres mailowy: 

karolinaborowieckakoziel@gmail.com  lub szwedzspjasieniec@wp.pl  do 30 marca br. do 

godziny 14:00. 

 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Filmy konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora.  

2.  Prace będą oceniane według następujących kryteriów:  

 zgodność z tematem i celami Konkursu,  

 atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy,  

 twórcze podejście do zagadnienia. 

3. Organizator przyzna 1 nagrodę główną oraz wyróżnienia lub 3 nagrody główne (I, II, III 

miejsce). 

4.  Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród i wyróżnień w przypadku małego 

zainteresowania Konkursem. 

5. Nagrodami w konkursie będą drobne upominki oraz słodycze. 

 

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły oraz profilu FB szkoły dn. 31 marca 

2021 r.  

2. Decyzje Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane prace są wiążące i ostateczne (od 

werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

3.  Termin wręczenia nagród będzie podany do wiadomości po 9 kwietnia 2021 r. 
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