
Regulamin konkursu  filmowego

1. Mój ulubiony bohater filmowy – konkurs plastyczny

2. Recenzja wybranego filmu ze zbiorów Mediateki (dwie kategorie wiekowe)

§ 1. Organizator

Mediateka  Przystanek  Kultury.  Filia  Biblioteki  Publicznej  im.  Stefana  Rowińskiego

w Ostrowie Wielkopolskim. Koordynator konkursu:  Bogna Skrzypczak-Walkowiak

§ 2. Cele konkursu

 zainteresowanie młodych odbiorców kulturą filmową

 rozwijanie zdolności i zainteresowań czytelników kulturą filmową oraz promowanie

wiedzy o filmie

 zainteresowanie   klasyką  filmową,  a  także  nowościami  w  zakresie  tego  tekstu

kultury

 rozwijanie u dzieci samodzielności w rozwiązywaniu zagadnień

 kształtowanie umiejętności korzystania z techniki informacyjnej

 zainteresowanie zbiorami biblioteki, zachęcenie do korzystania z nich

§ 3. Adresaci

 uczniowie szkół podstawowych I-IV (I kategoria)

 uczniowie szkół podstawowych V -VIII (II kategoria)

 uczniowie szkół ponadpodstawowych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu 

ostrowskiego  oraz dorośli (III kategoria)

§ 4. Przedmiot

1. I kategoria  - tworzenie pracy plastycznej jest skierowana do uczniów klas I-IV, którzy

dostarczą osobiście lub prześlą do Mediateki  jedną pracę graficzną własnego autorstwa

– tematyka związana z bohaterem filmowym (rozmiar:   1  arkusz formatu  a4 lub a3),



technika dowolna

2.  II i III kategoria jest  skierowana do  uczniów szkół podstawowych (II kategoria) oraz

uczniów szkół  średnich i dorosłych (III kategoria).

 udział w konkursie będzie polegał na napisaniu recenzji wybranego filmu ze zbiorów

Mediateki,

 uczestnik otrzyma informację o rekomendowanych do konkursu tytułach, 

 objętość  recenzji  nie  może przekroczyć 4000 znaków ze spacjami  (około  dwóch

stron a4);  jeden uczestnik może przysłać tylko  jedną recenzję wraz formularzem

zgłoszeniowym,

 recenzja musi być opatrzona pseudonimem (dane uczestnika mogą znajdować się

tylko w zgłoszeniu),

 uczestnik  konkursu  oświadcza,  że  napisana  recenzja  jego  autorstwa  jest

przejawem  jego  osobistej  twórczości,  która  nie  była  dotychczas nigdzie

publikowana;  uczestnik  konkursu  ponosi  pełną  i  wyłączną  odpowiedzialność  za

naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych). 

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną (kategoria I)  lub jedną recenzję

(kategoria II i III).

Filmy rekomendowane prze Organizatora do konkursu plastycznego:

 Agent Kot, reż. Christoph Lauenstein, 2019.

 Co w duszy gra, reż Pete Docter, 2021

 Nasze magiczne Encanto, reż . Jared Bush, Byron Howard, 2021.

 Corgi. Psiak królowej, reż. Ben Stassen i Vincent Kesteloot, 2019.

 Luca, reż. Enrico Casarosa, 2021.

 Kaczki z gęsiej paczki, reż. Christopher Jenkins, 2018.

 Mój przyjaciel Ufik, reż Eric Tosti, 2020.

 O Yeti!, reż reż. Jill Culton, 2020.

 Praziomek, reż. Chris Butler, 2019.

 Rodzinka rządzi, reż.Tom McGrath  2022.

 Salma w Krainie Dusz, reż. Carlos Gutiérrez Medrano, 2019.

 To nie wypanda, reż. Domee Shi, 2022.



Pełna oferta filmowa – katalog Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie

Wielkopolskim http://www.ostrow-wlkp-bp.sowwwa.pl/

Jeśli  uczestnik  zdecyduje  się  na  film  spoza  listy  utworów  rekomendowanych,

zalecamy,  by  w  przypadku  osób  niepełnoletnich  wybór  był  konsultowany

z opiekunem.

Filmy rekomendowane przez Organizatora do konkursu na recenzję:

Uczniowie szkół podstawowych (V-VIII)

 Diuna, reż.  Denis Villeneuve , 2021

 Dora i Miasto Zła, reż. James Bobin, 2020.

 Fatima, reż.  Marco Pontecorvo, 2021

 Legiony, reż Dariusz Gajewski, 2019.

 Music, reż. Sia, 2021

 Tajemniczy ogród, reż. Marc Munden, 2021.

 Raya i ostatni smok, reż. Carlos Lopez Estrada, Don Hall, 2021

 Upiorne opowieści po zmroku, reż. André Øvredal, 2019.

 Wyprawa Magellana, reż. Angel Alonso, 2020.

Pełna oferta filmowa – katalog Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie

Wielkopolskim http://www.ostrow-wlkp-bp.sowwwa.pl/

Jeśli  uczestnik  zdecyduje  się  na  wybór  filmu  spoza  listy  utworów

rekomendowanych,  zalecamy,  by  w  przypadku  osób  niepełnoletnich  wybór  był

konsultowany z opiekunem.

Uczniowie szkół średnich i dorośli

 25 lat niewinności -sprawa Tomka Komendy, reż. Jan Holoubek, 2021

 Belfast, reż. Keneth Branagh, 2021

 Doktor Strange w multiwersum obłędu, reż. Sam Raimi, 2022

 Dom Gucci, reż. Ridley Scott, 2021

 Jak najdalej stąd, reż. Piotr Domalewski, 2021

 Kult , reż Olga Bieniek, 2020

 Mistrz, reż. Maciej Barczewski, 2021

 Nowi Mutanci, reż Josh Boone, 2021

 Pomiędzy słowami, reż. Urszula Antoniak, 2018

http://www.ostrow-wlkp-bp.sowwwa.pl/
http://www.ostrow-wlkp-bp.sowwwa.pl/


 Powrót do tamtych dni, reż. Konrad Aksinowicz, 2021

 Śmierć na Nilu, reż. Keneth Branagh, 2022

 Wiking, reż. Robert Eggers, 2022

 Ucieczka z Pretorii, reż. Francis Annan, 2020

 Zupa nic, reż Kinga Dębska 2021

 Żeby nie było śladów, reż Jan P. Matuszyński, 2021

Pełna oferta filmowa – katalog Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie

Wielkopolskim http://www.ostrow-wlkp-bp.sowwwa.pl/

Jeśli  uczestnik  zdecyduje  się  na  wybór  filmu  spoza  listy  utworów

rekomendowanych,  zalecamy,  by  w  przypadku  osób  niepełnoletnich  wybór  był

konsultowany z opiekunem.

§ 5. Ocena nadesłanych prac

Jury  powołane  przez  organizatora  podczas  oceniania  prac  weźmie  pod  uwagę

następujące kryteria:

 zgodność z tematem konkursu,

 pomysłowość autora i oryginalność, 

 w przypadku recenzji: bogactwo językowe tekstu (urozmaicone słownictwo i styl, 

poprawność językowa), znajomość cech recenzji,

 samodzielność autora.

§ 6. Czas

Zgłoszenia  i  prace  plastyczne  (kategoria  I)  należy dostarczyć  osobiście do

wypożyczalni Mediateki lub  nadesłać pocztą tradycyjną pod adres: Kolejowa 24b,

63-400 Ostrów Wlkp. -  z dopiskiem „Filmowa Mediateka”) - termin do 22 grudnia

br.

Zgłoszenia i  recenzje (kategoria II) można dostarczyć osobiście do wypożyczalni

Mediateki,  wysłać  pocztą  elektroniczną  (wypozyczalnia@mediateka-ostrow.pl)  lub

nadesłać pocztą tradycyjną pod adres:  Kolejowa 24b,  63-400 Ostrów Wlkp.  -   z

dopiskiem „Filmowa Mediateka”) -  termin do 22 grudnia br.

 21 listopada 2022 – ogłoszenie konkursu

 21 grudnia 2022 – przyjmowanie prac

 23 grudnia-30 grudnia 2022 – obrady jury, przygotowanie ekspozycji

 styczeń 2023 – wręczenie nagród i wyróżnień; ekspozycja prac na parterze

Mediateki

http://www.ostrow-wlkp-bp.sowwwa.pl/


O  dokładnym  terminie  wręczenia  nagród  poinformujemy  uczestników  pocztą

elektroniczną lub telefonicznie.

§ 7. Dane osobowe i kontakt

Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji ww. konkursu jest organizator.

Rodzic/opiekun  prawny  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  i  wykorzystanie  danych

osobowych dziecka (uczestnika) oraz jego wizerunku dla wszystkich celów niniejszego

konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

Z 1997 r. Nr 133 poz. 883), w materiałach udostępnianych przez organizatora na stronie

internetowej www.biblioteka-ostrow.pl  ,   stronach portalu społecznościowego, jak również w

innych formach bezpłatnej publikacji (ekspozycja).

Wszelkich informacji o konkursie udzielają Informacji o konkursie udzielają pracownicy

pod numerem 62 720 50 79  oraz pod adresem e-mail  kierownik@mediateka-ostrow.pl lub

wypozyczalnia@mediateka-ostrow.pl

mailto:kierownik@mediateka-ostrow.pl
http://www.biblioteka-ostrow.pl/


Karta zgłoszenia do konkursu   

FILMOWA MEDIATEKA

1. NARYSUJ ULUBIONEGO BOHATERA FILMOWEGO
2. RECENZJA FILMU ZE ZBIORÓW MEDIATEKI

Imię i nazwisko uczestnika konkursu .................………….............................………..

Pseudonim (w przypadku recenzji) …..............…....................................................

       Telefon kontaktowy: ..................................……......................................................

       E-mail: ......................................................……..................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna …....……..................................………............. (jeżeli uczestnika 

przygotowuje nauczyciel), szkoła, klasa ………...……………………………………………...

Tytuł  pracy konkursowej (tytuł filmu, którego praca dotyczy)

................................................................................................................................................

...........…...................................………………………………………………………….....…

…………………………                                               …...................................................

(data i miejscowość)                                                                    (podpis

uczestnika/opiekuna) 

ZGODA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ................................................................

………………........     w konkursie 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. Oświadczam, że zawarte w

niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane prace zostały wykonane osobiście przez

uczestnika.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  organizatora  konkursu  danych

osobowych  mojego  dziecka  oraz  moich  danych  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). III. 

-Wyrażam  zgodę  na  zamieszczenie  danych  osobowych  mojego  dziecka  na  stronach

internetowych  i  profilach  w  portalach  społecznościowych  organizatora  w  Konkursu

w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach. IV.



-Ponadto  wyrażam  zgodę  na  wielokrotne,  nieodpłatne  i  nieograniczone  w  czasie

publikowanie  stworzonej  przez  moje  dziecko  pracy  konkursowej,  w  materiałach

promocyjnych  związanych  z  konkursem,  w  publikacji  okolicznościowej,  na  stronach

internetowych i  profilach w portalach społecznościowych organizatora w oraz w innych

formach utrwaleń. 

Miejsce i data: ..................................... 

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna: ................................................... 


