
Konkurs filmowy 
 

  
 

 
 

Organizator: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 
Oddział Dziecięcy: ul. Trawiasta 10, 04-618 Warszawa, tel.022-815-33-21 w. 25 

1. Konkurs filmowy adresowany jest do naszych czytelników w następujących grupach 
wiekowych: 7-12 lat, 13-16 lat. 

2. Czas trwania Konkursu filmowego: 01.04.2020 r. –30.04.2020 r. (KWIECIEŃ) 
3. Cele konkursu: 

 zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania świata rzeczywistego  poprzez obserwację 
zasad, reguł, praw biologicznych, fizycznych, chemicznych i medycznych, 

 popularyzacja filmów naukowych z dziedziny geologii, biologii, fizyki, chemii i 
medycyny, 

 kształtowanie kreatywnego stylu życia, 

 kształtowanie zachowań badawczych,  

 zachęcanie do systematycznych doświadczeń i tworzenia nowych pomysłów z 
wykorzystaniem nowych materiałów w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. 

4. Pracą konkursową jest film ( nagranie do 3 minut w formacie mp4 ) ukazujący prezentację, 
przedstawienie się  badacza oraz przebieg samego eksperymentu domowego.  

5. Na filmie powinien znaleźć się proces krótkiego pokazu, doświadczenie naukowego oraz jego 
skutki, efekty korzystne dla ludzi także możliwości wykorzystania wyników w warunkach 
domowych lub w nauce, technice, przemyśle. 

6. Każdy uczestnik (dziecko lub nastolatek) składa tylko jedno nagranie. Film nie powinno 
odbiegać od tematu konkursu. 

7. Nagranie powinno być wykonane samodzielnie przez dziecko lub rodzinę, w domu,  pod 
opieką osoby dorosłej. Dodatkowo należy przesłać Kartę uczestnika w formacie pdf razem z 
nagraniem,  podając : imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły, którą reprezentują, wiek lub 
klasę, telefon kontaktowy, adres e-mailowy. Należy też nadać tytuł swojemu filmowi i 
przesłać w formacie mp4 na adres: odz@bibliotekawawer.pl 

8. Każda praca powinna być wykonana przez jednego autora. 
9. Ostateczny termin nadsyłania filmów w Czytelni Oddziału Dziecięcego upływa 30.04.2020 r. 
10. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc oraz trzech wyróżnień otrzymają dyplomy i nagrody 

książkowe. 
11. Wręczenie dyplomów odbędzie się w maju 2020 r. 
12. Zwycięzcy oraz rodzice zostaną pisemnie zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów. 
13. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  
14. Nadesłane filmy nie podlegają zwrotowi.  



15. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora 
Konkursu danych osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych).  

16. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę zamieszczanie danych osobowych na 
stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora Konkursu w 
publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.  

17. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu.  
18. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązany jest poinformować o 

zachodzących zmianach zgłoszone do Konkursu placówki. Nadesłanie prac jest równoważne z 
akceptacją powyższego Regulaminu.  
          

                                                                                                    
 
 

 
 
           

 
 

  



 


