Prezes TTI Edukacja Sp. z o.o. oraz Dyrektor Toruńskiego Technikum Informatycznego ogłaszają
Konkurs na film promujący szkołę

REGULAMIN KONKURSU
I. Cele Konkursu
1. Promowanie pozytywnego wizerunku Toruńskiego Technikum Informatycznego na forum miasta,
powiatu i regionu;
2. Promowanie aktywności i kreatywności uczniów;
3. Inspirowanie uczniów do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych i wychowawczych;
4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych w pracy wychowawczej.
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń Toruńskiego Technikum Informatycznego;
Praca konkursowa przygotowana zostać może indywidualnie lub zespołowo;
Zespół liczyć może maksymalnie trzech członków.
Do Konkursu mogą być zgłoszone filmy, które spełniają następujące warunki:
a) są przeznaczone do publikacji w Internecie lub do projekcji multimedialnych,
b) promują Toruńskie Technikum Informatyczne.
Każdy uczestnik lub zespół biorący udział w Konkursie może zgłosić jeden film.
Film zgłoszony do Konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne:
a) rozdzielczość:
- minimalna: 1280 x 720 px (HD @ 30 FPS)
- zalecana: 1920 x 1080 px (Full HD @ 60 FPS)
b) format pliku: mp4
- kodek video: H.264
- kodek audio: AAC
c) maksymalny rozmiar pliku: 1 GB
d) film może być autorskim nagraniem, animacją, filmem poklatkowym (timelapse) lub prezentacją
opartą na obrazach statycznych
Czas trwania filmu to maksymalnie 2 minuty.
W filmie znaleźć się musi nazwa szkoły oraz dane kontaktowe:
Toruńskie Technikum Informatyczne
ul. Szosa Chełmińska 70
87-100 Toruń
Tel.: 56 659 66 86
e-mail: biuro@ced.edu.pl
oraz informacja o kształceniu na kierunkach: technik informatyk, technik programista.

III. Zgłaszanie filmów
1. Filmy konkursowe należy przekazać do członków Zespołu ds. Promocji Szkoły
wymienionych w p. V.1. niniejszego Regulaminu na nośniku umożliwiającym jego przekopiowanie
lub umieścić na dysku OneDrive powiązanym ze szkolnym kontem Office 365, udostępniając plik
członkom Zespołu ds. Promocji Szkoły.

2. Stan techniczny zgłoszonego filmu powinien umożliwiać jego projekcję i wykorzystanie jako
materiału promocyjnego.
3. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich
w związku z materiałami wykorzystanymi w filmie. W żadnym wypadku zgłoszony film nie może
mieć wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.
4. Materiały audio i wideo wykorzystane w filmie muszą pochodzić z legalnego źródła, a w przypadku
wykorzystania materiałów osób trzecich należy przedstawić informacje na temat licencji
pozwalających na dalsze wykorzystanie materiałów w celach komercyjnych.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wraz z filmem prawidłowo wypełnionej i
podpisanej karty zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1) oraz metryki filmu (załącznik nr 2);
6. W metryce na
7. Termin zgłaszania filmów upływa 2 kwietnia 2021 r.
8. Organizator ma prawo do odrzucenia filmów, jeśli nie spełniają one wymaganych Regulaminem
warunków.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych filmów lub ich fragmentów w
celach promujących technikum.
V. Ocena filmów
1. Oceny filmów dokona Jury w składzie:
 dr Kinga Chalecka - dyrektor szkoły - Przewodniczący Zespołu ds. Promocji Szkoły
 mgr Teresa Synik – prezes TTI Edukacja Sp. z o.o., członek Zespołu ds. Promocji Szkoły
 mgr Aleksandra Ostrowska – z-ca dyrektora, członek Zespołu ds. Promocji Szkoły
 mgr inż. Piotr Ablewski – nauczyciel TTI, członek Zespołu ds. Promocji Szkoły
 mgr Arkadiusz Filar - nauczyciel TTI, członek Zespołu ds. Promocji Szkoły
 mgr Wojciech Kalisiewicz - nauczyciel TTI, członek Zespołu ds. Promocji Szkoły
 mgr Marek Zygadło - nauczyciel TTI, członek Zespołu ds. Promocji Szkoły
2.
3.
4.
5.

Jury wyłoni zwycięzców Konkursu do 10 kwietnia 2021 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15 kwietnia 2021 r.
Ocenie podlegać będzie zarówno strona merytoryczna jak i techniczna nadesłanego zgłoszenia.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub do ich nieprzyznania w przypadku nie
wyłonienia zwycięzców.

VI. Nagrody
1. Nagrodą główną w konkursie jest tablet graficzny dla zwycięzcy lub członków zwycięskiego zespołu.
2. Przewidziane są również nagrody dla wyróżnionych filmów – dodatkowe oceny z przedmiotów
zawodowych.
3. Najlepsze filmy zostaną upublicznione na stronie internetowej i fanpage’u szkoły w serwisie
Facebook.
Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

Załącznik nr 1: KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE FILMOWYM

Zgłoszenie indywidualne
Zgłoszenie zespołowe

Uczestnik 1.
Imię i nazwisko, klasa: ...............................................................................................................................
adres e-mail: ..............................................................................................................................................
tel.:..............................................................................................................................................................
Uczestnik 2.
Imię i nazwisko, klasa: ...............................................................................................................................
adres e-mail: ..............................................................................................................................................
tel.:..............................................................................................................................................................
Uczestnik 3.
Imię i nazwisko, klasa: ...............................................................................................................................
adres e-mail: ..............................................................................................................................................
tel.:..............................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Filmowego i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do filmu i przenoszę je na Organizatora w zakresie
niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności
dostosowania filmu do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przed jego publikacją.
Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w Dz.U. 1994 nr 24 poz. 8 Ustawa z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie wykorzystania,
wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach
promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
Podpisy uczestników konkursu oraz data:
Uczestnik 1. ...................................................
Uczestnik 2. ...................................................
Uczestnik 3. ...................................................
Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników konkursu oraz data:
Uczestnik 1. ...................................................
Uczestnik 2. ...................................................
Uczestnik 3. ...................................................

Załącznik nr 2: METRYKA FILMU
(Wypełnieniu podlegają tylko pola, które mają zastosowanie)
Tytuł filmu

Rok produkcji

Czas trwania

Autor filmu

Autor scenariusza

Autor zdjęć

Tytuł utworu

Rodzaj utworu

Kompozytor

Autor tekstu

Nazwisko wykonawcy

Właściciel praw

Utwory wchodzące w skład filmu:

Oświadczam, że zapoznałem\am się z regulaminem konkursu, akceptuję jego postanowienia oraz jestem
uprawniony\a do zgłoszenia filmu na konkurs.

...................................................
data i podpis osoby zgłaszającej

