Konkurs Filmowy
Wszystkich fanów filmów, seriali a także wielkich animacji zapraszamy do wzięcia udziału w
konkursie filmowym!

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów ZS Nr 1;
Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnie wybranej przez siebie kategorii konkursu;
* w I kategorii konkursu /test/ uczestnik musi wykazać się znajomością podstawowej
wiedzy na temat filmów anglo- jezycznych. Lista filmów do obejrzenia obejmuje:







''Lord of the rings''- reż. Peter Jackson
''The Hobbit''- reż. Peter Jackson
''The chronicles of Narnia''- parts 1-3- reż. A. Adamson (1 i 2), reż. M. Apted (3)
''Star Wars''- parts 1-3.
''BFG''- reż. S. Spielberg
Harry Potter series- parts 1-8.

Test będzie dotyczył najważniejszych wątków filmów i ich bohaterów, a także autorów i
książek, na podstawie których nakręcono filmy.
Odbędzie się 16.03.2021 r. /wtorek/ na 9 h lekcyjnej (Dla uczestników będzie
zorganizowane spotkanie online na platformie Google Meet)
* w II kategorii konkursu /praca literacka/ uczestnik musi napisać recenzję dowolnego filmu
ango-języcznego. Praca musi być napisana w języku angielskim;
wymogi pisemnej pracy konkursowej /pracy literackiej/:
- praca powinna zawierać ok 500 słów /ok 2 stron A 4/; dopuszcza się prace pisane
odręcznie bądź pisane na komputerze /czcionka Times New Roman, 12/;
- prace muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość; nie mogą w żadnej swojej
części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów;

- komisja oceniając prace, weźmie pod uwagę ich wartość merytoryczną, samodzielność
i oryginalność ujęcia tematu, kompozycję oraz poprawność stylistyczną i językową;


prace konkursowe należy złożyć w terminie: do 26.03.2021 roku do p. Justyny

Rudnickiej.
* w III kategorii konkursu /praca plastyczna/ uczestnik musi wykonać plakat reklamujący
film anglo-języczny. Plakat powinien być w formie:

a) komiksu (do 3 stron formatu A 4 do A2; technika dowolna)
b) plakatu, rysunku (format od A4 do A2; technika dowolna)
- prace plastyczne należy złożyć do 26.03. 2021 roku do p. Justyny Rudnickiej.
- każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość prac wykonanych samodzielnie;
- każda zgłoszona do konkursu praca powinna być podpisana: imię i nazwisko ucznia, klasa;
- oceny prac plastycznych dokona jury powołane przez organizatora;
- organizator konkursu nie zwraca prac;
Rozstrzygnięcie konkursu będzie ogłoszone do 31.03.21
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają organizatorzy konkursu
J. Rudnicka

Z A P R A S Z A M Y!!!

