
 

REGULAMIN  

KONKURSU 

FILMOWEGO 

 

 

 

ORGANIZATOR 

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu 

 

CELE KONKURSU „Bitwa na LipDuby” 

1. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych. 

2. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu. 

3. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej. 

4. Promocja szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN 

1. Wszyscy uczestnicy konkursu „Bitwy na LipDub’y” produkują klip muzyczny a’la LipDub do utworu:  

RedOne ft. Enrique Iglesias, Aseel and Shaggy | Don't You Need Somebody 

https://www.youtube.com/watch?v=V-GE78Vy6Lk 

2. W klipie muzycznym powinno się pojawić logo szkoły i nazwa klasy. 

3. Klip można filmować na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu oraz w miejscach na 

terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego, które są charakterystyczne dla tego regionu. 

4. Autorem klipu jest jedna osoba lub grupa osób jednej klasy. W klipie powinni uczestniczyć tylko uczniowie danej klasy 

LO w Bieruniu i powinien on oddać charakterystyczne cechy profilu, indywidualne zainteresowania czy też nietypowe 

umiejętności członków klasy. 

5. Klip może być kręcony i obrabiany w dowolny sposób, jednakże prosi się o zwrócenie uwagi na dobrą jakość materiału 

wyjściowego. 

6. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna. 

7. TERMIN: klipy dostarczamy do 16 listopada 2016r. do sekretariatu szkoły. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 25.11.2016. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Praca konkursowa - klip filmowy nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą 

przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania klipów filmowych i kopiowania do pokazów konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, 

nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem. 

3. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić  

od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki 

publicznego udostępniania filmu. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach 

promocyjno-informacyjnych Organizatora. 

5. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek 

wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD i DVD są podpisane imiennie przez autora/autorów klipu i  pozostają  w archiwum Organizatora 

konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Koordynatorem projektu jest   

A. Wyderka-Dyjecińska  

https://www.youtube.com/watch?v=V-GE78Vy6Lk

