
 

                                                             

 

 

REGULAMIN KONKURSU

Autorskiej prezentacji dziedzictwa kulturowego w regionie

  „Mała Ojczyzna 

1. Organizator konkursu 

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

 Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej,

 Centrum Psychologiczno

2. Cele konkursu 

 zaproszenie dzieci i rodziców

przeżywanie obchodów 100

 wzbudzenie refleksji i wezwanie do odnowienia 

 poznanie przeszłości swojego regionu, utrwalenie jej oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń,

 kształtowanie miłości do Ojczyzny oraz

odkrywanie swojej „wielkiej” i „małej” o

 promocja regionu poprzez ukazanie

 umożliwienie zaprezentowania uzdolnień oraz kreatywności uczestników konkursu.

3. Temat konkursu  

„Mała Ojczyzna – Duża Sprawa”

Głównym tematem konkursu jest promocja

4. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiego videoreportażu.

długości 5 minut prezentujemy fakty, wydarzenia, postacie, miejsca, wywiady a także atrakcyj

codzienność. 

5. Uczestnicy 

Konkurs skierowany jest do rodzin z

amatorskie videoreportaże mogą być tworzone przez całe rodziny.

6. Warunki udziału 

 Autor (dorosły członek rodziny

konkursową. Do oceny 

trwania nie przekracza 5 minut.

komórkowym i realizować temat konkursu. 

konkursu lub dostarczone w formie niezgodnej z regulaminem nie będą oceniane.

 

         

                                                                           

REGULAMIN KONKURSU 

Autorskiej prezentacji dziedzictwa kulturowego w regionie

Mała Ojczyzna – Duża Sprawa” 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, 

Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, 

Centrum Psychologiczno - Pastoralne METANOIA w Płocku. 

rodziców z Diecezji Płockiej do włączenia się we wspólne rodzinne 

obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę,

wzbudzenie refleksji i wezwanie do odnowienia wartości patriotycznych w rodzinach, 

poznanie przeszłości swojego regionu, utrwalenie jej oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń,

iłości do Ojczyzny oraz docenianie walorów miejsca zamieszkania poprzez 

ie swojej „wielkiej” i „małej” ojczyzny, 

promocja regionu poprzez ukazanie ciekawych miejsc, zwyczajów i tradycji,

umożliwienie zaprezentowania uzdolnień oraz kreatywności uczestników konkursu.

a” 

jest promocja regionu, w którym mieszkamy - naszej „małej” O

Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiego videoreportażu. W nagraniu 

prezentujemy fakty, wydarzenia, postacie, miejsca, wywiady a także atrakcyj

odzin z terenu diecezji płockiej. Jest to konkurs familijny

mogą być tworzone przez całe rodziny.  

dorosły członek rodziny) może zgłosić do oceny Jury jedną 

konkursową. Do oceny zostaną zakwalifikowane amatorskie videoreportaże,

5 minut. Film powinien być nagrany amatorską kamerą lub telefonem 

komórkowym i realizować temat konkursu. Prace o tematyce niezgodnej z regulaminem 

konkursu lub dostarczone w formie niezgodnej z regulaminem nie będą oceniane.

Autorskiej prezentacji dziedzictwa kulturowego w regionie 

do włączenia się we wspólne rodzinne 

iepodległości przez Polskę, 

w rodzinach,  

poznanie przeszłości swojego regionu, utrwalenie jej oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń, 

docenianie walorów miejsca zamieszkania poprzez 

ciekawych miejsc, zwyczajów i tradycji, 

umożliwienie zaprezentowania uzdolnień oraz kreatywności uczestników konkursu. 

naszej „małej” Ojczyzny.  

W nagraniu o maksymalnej 

prezentujemy fakty, wydarzenia, postacie, miejsca, wywiady a także atrakcyjną 

Jest to konkurs familijny, co oznacza, że 

oceny Jury jedną autorską pracę 

reportaże, których czas 

Film powinien być nagrany amatorską kamerą lub telefonem 

o tematyce niezgodnej z regulaminem 

konkursu lub dostarczone w formie niezgodnej z regulaminem nie będą oceniane. 



 

                                                             

 Techniki i narzędzia wyrazu: 

MP4, MPG, MOV. R

widocznych artefaktów i zniekształceń.

 Nadesłanie prac konkursowych we wskazanym terminie wraz z

 Wyrażenie zgody na prezentowanie pracy k

fragmentach) w mediach 

7. Przebieg konkursu i terminy 

1.Ogłoszenie konkursu w dniu 1 

2.Prace konkursowe należy przesłać 

oraz drogą pocztową na nośniku inf

być opisana następująco: tytuł filmu, imię i nazwisko autora, czas 

Adres: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

Ul. Tumska 3 

09-402 Płock 

Termin wykonania i nadesłania prac: 

3.Spośród nadesłanych prac jury konkursu wybierze 3 najlepsze prace. 

4. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi

7. Zasady oceniania 

Przy ocenie pracy konkursowej przez Jury uwzględnione zostaną
 zgodność z tematem i przekaz treści
 kreatywność i oryginalność (1
 wykonanie i prezentacja 
  osobista ocena jury (1–5

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla uczestników. Ostateczna punktacja każdego 
projektu zostanie uzyskana ze średniej ocen przyznanych przez każdego z członków jury.
Wyniki zostaną opublikowane na oficja
Płockiej (www.srkplock.pl). 
8. Nagrody 

Po dokonaniu oceny i wyboru najle
cenne nagrody rzeczowe dla 3 rodzin
w konkursie, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia.
9. Wszelkie pytania i uwagi można zgłaszać

Wszelkich informacji na temat przebiegu, oc

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

 strona internetowa: www.srkplock.pl
 E-mail: srkplock@o2.pl
 Telefonicznie bądź mailowo: Wiceprezes ds. programowych Katarzyna Brusk

e- mail: katarzyna_brusk@op.pl; tel. 508 183
 
 
 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                           

Techniki i narzędzia wyrazu: Videoreportaż – plik filmowy w wybranym formacie: AVI, 

Rozdzielczość nie może być mniejsza niż 640x480 pikseli, bez 

widocznych artefaktów i zniekształceń. 

Nadesłanie prac konkursowych we wskazanym terminie wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Wyrażenie zgody na prezentowanie pracy konkursowej przez Organizatora (

fragmentach) w mediach w celach promocyjnych. 

 

 marca 2018 r.  

Prace konkursowe należy przesłać do Organizatora konkursu na adres mailowy: 

oraz drogą pocztową na nośniku informacji (płyta DVD lub pendrive). Płyta lub nośnik powinna 

być opisana następująco: tytuł filmu, imię i nazwisko autora, czas trwania. 
Adres: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej 

Termin wykonania i nadesłania prac: do 30 października 2018 r.  

.Spośród nadesłanych prac jury konkursu wybierze 3 najlepsze prace.  

nastąpi 11 listopada 2018 r. 

przez Jury uwzględnione zostaną:  
zgodność z tematem i przekaz treści (1–5 pkt.),  
kreatywność i oryginalność (1–5 pkt.),  

 (1–5 pkt.)  
5 pkt.).  

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla uczestników. Ostateczna punktacja każdego 
projektu zostanie uzyskana ze średniej ocen przyznanych przez każdego z członków jury.
Wyniki zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji 

y i wyboru najlepszych prac konkursowych przez Jury konkursu, przewidziano 
enne nagrody rzeczowe dla 3 rodzin (I, II, III miejsce), a dla pozostałych rodzin, 

pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia. 
Wszelkie pytania i uwagi można zgłaszać 

Wszelkich informacji na temat przebiegu, oceny i wyników konkursu udziela Główny O

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. 

www.srkplock.pl 
srkplock@o2.pl 

Telefonicznie bądź mailowo: Wiceprezes ds. programowych Katarzyna Brusk
mail: katarzyna_brusk@op.pl; tel. 508 183 997 

plik filmowy w wybranym formacie: AVI, 

ozdzielczość nie może być mniejsza niż 640x480 pikseli, bez 

formularzem zgłoszeniowym. 

onkursowej przez Organizatora (w całości lub we 

do Organizatora konkursu na adres mailowy: srkplock@o2.pl  

Płyta lub nośnik powinna 

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla uczestników. Ostateczna punktacja każdego 
projektu zostanie uzyskana ze średniej ocen przyznanych przez każdego z członków jury. 

lnej stronie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji 

ury konkursu, przewidziano 
 biorących udział  

eny i wyników konkursu udziela Główny Organizator – 

Telefonicznie bądź mailowo: Wiceprezes ds. programowych Katarzyna Brusk -Zaręba  



 

                                                             

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU

                              

Imiona i Nazwisko 
 
członków rodziny 
 
 
 
 

 

Adres zamieszkania 
 
 

 

Parafia 
 
 

 

Telefon kontaktowy 
 
 

 

Adres e-mail  
 
 

 

Tytuł pracy 
konkursowej 
 
 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzani
„Mała Ojczyzna – Duża Sprawa
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 
r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu i akceptuję zawarte w 
nim warunki.  
Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do przesłanej pracy i wyrażam 
nieodpłatne wykorzystywanie pracy przez Organizatora Konkursu w celach informacyjnych i 
promocyjnych.  
 
     

     
 

 

         

                                                                           

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

 „Mała Ojczyzna – Duża Sprawa”  

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora
prawa” w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 
3 z późniejszymi zmianami/.  

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu i akceptuję zawarte w 

Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do przesłanej pracy i wyrażam 
nieodpłatne wykorzystywanie pracy przez Organizatora Konkursu w celach informacyjnych i 

    

  ……………………………………………
  (czytelny podpis autora pracy bądź opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej

 

rganizatora Konkursu 
w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu i akceptuję zawarte w 

Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do przesłanej pracy i wyrażam zgodę na 
nieodpłatne wykorzystywanie pracy przez Organizatora Konkursu w celach informacyjnych i 

…………………………………………… 
opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej) 


