ORGANIZATORZY:

REGULAMIN KONKURSU

Młodzieżowych Amatorskich Filmów Fabularnych i Animowanych - MAFFiA
pt. „Myśl Korczakiem”
pod patronatem
Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego Dla Dzieci im. Janusza Korczaka
w Ameryce
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie
Organizatorzy
ZSPG w Ameryce, Miejski Dom Kultury w Olsztynku
Dyskusyjny Klub Filmowy w Zespole Szkół w Olsztynku
Cele konkursu
1. Promocja humanistycznej myśli Janusza Korczaka.
2. Aktywizacja i wdrażanie młodzieży do czynnego uczestnictwa w kulturze.
3. Inspirowanie młodzieży do poszukiwania własnego języka artystycznego, poszerzania
spektrum artystycznych środków wyrazu.
4. Rozwijanie zainteresowań sztuką filmową.
5. Uwrażliwienie na problemy codziennego świata i sytuację młodego człowieka w świecie.
Warunki uczestnictwa
1. Wzięcie przez uczestnika udziału w Festiwalu oznacza bezwarunkową zgodę na
postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Konkurs adresowany jest do młodzieży starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół średnich, Młodzieżowych Grup Filmowych działających przy Domach Kultury, DKF
ach, szkołach itp.
3. Przedmiotem Festiwalu są krótkie filmy (czas projekcji nie dłuższy niż 10 minut), stanowiące
ilustrację sentencji i myśli korczakowskiej wybranej z banku cytatów Janusza Korczaka
załączonego do Regulaminu – ZAŁĄCZNIK NR 1.
4. W filmie powinien być zaprezentowany tekst całego cytatu. Dozwolone formy prezentacji to:
recytacja, wyraźnie widoczne napisy, inne (bez wpływu na pogorszenie czytelności tekstu).
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5. Przy przesyłaniu pracy należy podać numer, pod którym sentencja widnieje w banku
cytatów regulaminu konkursu.
6. Praca na konkurs może zostać wykonana w dowolnej konwencji oraz technice,
w szczególności: filmu fabularnego, reportażu, filmu dokumentalnego, spotu społecznego,
wideoklipu, animacji.
7. Film nie może zawierać treści wulgarnych lub obraźliwych (Organizator zastrzega sobie
prawo dyskwalifikacji takiej pracy).
8. Zgłoszona grupa reżyserska może liczyć dowolną liczbę osób.
9. Materiał filmowy powinien być wykonany w technice cyfrowej (kamera cyfrowa lub telefon
komórkowy) w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, All Player.
10. Zgłoszony film powinien być pracą własną.
11. Autor zgłaszający film automatycznie wyraża zgodę na wykonanie kopii filmu, emitowanie
swojego dzieła podczas pokazów filmowych w trakcie trwania konkursu oraz w okresie
późniejszym, odbywających się z inicjatywy Organizatorów.
12. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i fragmentów filmów w materiałach
reklamowych oraz prezentacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, Internet, publiczne
pokazy specjalne) promujących konkurs, filmy konkursowe i twórców biorących udział w
konkursie.
13. W klipach mogą być użyte fragmenty cudzych utworów lub drobne utwory w całości na
zasadach dozwolonego użytku, to jest zgodnie z art. 23 – 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a więc wyłącznie jako przytoczenie urywków lub
drobnych utworów w całości i wyłącznie w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, prawami
gatunku twórczości oraz w sposób nienaruszający normalnego korzystania z użytego
utworu lub niegodzącego w słuszne interesy twórcy użytego utworu. Cytowany urywek lub
nawet cały drobny utwór musi pozostawać w takiej proporcji do wkładu własnej twórczości,
aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało własne, samoistne dzieło.
14. Wszyscy aktorzy występujący w filmach zobowiązani są do podpisania Zgody na
rozpowszechnianie wizerunku. Dokumenty te należy dostarczyć Organizatorowi wraz z
pracą konkursową i Formularzem Zgłoszeniowym – ZAŁĄCZNIKI 2, 3, 4, 5.
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Zasady zgłaszania prac na Konkurs
1. Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą, listem poleconym, w jednym
egzemplarzu na płycie CD lub DVD, na adres organizatora:
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
dla Dzieci Ameryka 21, 11-015 Olsztynek z dopiskiem „Myśl Korczakiem”.
2. Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnione oświadczenia i zgody, które są załącznikami
do niniejszego Regulaminu. Brak wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało
dyskwalifikacją nadesłanej pracy.
3. Prace przesyłane pocztą powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby nie uległy
zniszczeniu.
4. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronach: www.zspg-ameryka.pl,
zakładka: „Myśl Korczakiem”.
Kryteria oceny prac
1. Prace oceniać będzie powołane przez Organizatora jury.
2. Do składu jury będą powołani przedstawiciele Organizatorów, w tym młodzież oraz
przynajmniej jedna osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie produkcji
filmowej.
3. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, jego ciekawe i oryginalne ujęcie oraz walory
estetyczne i warsztatowe filmów.
4. Decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna.
5. Laureaci Festiwalu otrzymają nagrody oraz dyplomy, a wszyscy autorzy filmów otrzymają
dyplom za udział w Festiwalu.
6. Pula nagród w Festiwalu wynosi 4 000 zł.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień indywidualnych m.in. dla
aktorów, operatorów oraz nagrody publiczności.
9. Organizatorzy mają prawo do publicznego prezentowania nagrodzonych prac.
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Terminarz Konkursu
1. Konkurs przebiegał będzie w następujących etapach:
I ETAP: Nadsyłanie prac konkursowych do 20 marca 2016 roku,
II ETAP: Wstępna selekcja filmów,
IIIETAP: Ogłoszenie wyników Festiwalu i rozdanie nagród laureatom nastąpi podczas Gali, która
odbędzie się w kwietniu 2016 r. w Kinie „GRUNWALD” w Olsztynku.
Protokół posiedzenia jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.zspg-ameryka.pl w
zakładce „Myśl Korczakiem”
2. W przypadku otrzymania niewystarczającej ilości prac organizator zastrzega sobie
możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac i przeniesienia finału Festiwalu na
późniejszy termin.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu jest dwuetapowe.
2. Do finału jury kwalifikuje od 5 do 15 filmów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.
3. Finał rozpoczyna krótka prezentacja zespołów i zgłoszonych na konkurs filmów.
4. Finał odbywa się z udziałem publiczności, natomiast obrady jury są niejawne.
5. Jury ogłasza tytuły filmów, które otrzymują 3 nagrody główne, podając krótkie uzasadnienie
dokonanego wyboru.
6. Nagrody wręczają przedstawiciele organizatora konkursu.

Kontakt z organizatorem
Sławomir Prabucki
Tel. +48 505 166 763
ZSPG Ameryka
11-015 Olsztynek
Ameryka 21
z dopiskiem „Myśl Korczakiem”
e-mail: myslkorczakiem@wp.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1
CYTATY
1. Nierozumną miłością można katować dzieci; prawo winno je wziąć w opiekę.
2. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.
3. Wszystko co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą jest nietrwałe, niepewne, zawodne.
4. Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.
5. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.
6. Mowa ojczysta: to nie wybrane i dobrane dla dziecka przepisy i morały, a powietrze, którym dusza

jego oddycha na równi ze zbiorową duszą całego narodu.
7. Czym jest dziecko? Czym jest bodaj tylko fizycznie? Jest ustrojem rosnącym.
8. Albo życie dorosłych – na marginesie życia dziecięcego. Albo życie dzieci – na marginesie życia
dorosłych. – Kiedy nadejdzie owa szczera chwila, gdy życie dorosłych i dzieci stanowić będzie
zrównoważony talent.
9. Nie ma dzieci – są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach,

innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy.
10. Winniśmy uczyć dziecko nie tylko cenić prawdę, ale i rozpoznawać kłamstwo.
11. Dziecko nie jest żołnierzem, nie broni ojczyzny, choć wraz z nią cierpi.
12. Jest wiele okropieństw na tym świecie, ale najgorszym jest kiedy dziecko boi się swojego ojca,
swojej matki, swojego nauczyciela.
13. Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony
osiąga.
14. Wychowawco, który zbyt jednostronnie czuwasz nad moralnością dzieci, obawiam się, że sam nie
jesteś w porządku.
15. Zreformować świat to znaczy zreformować wychowanie.
16. Bez radosnego dziecięctwa całe życie musi być kalekie.
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17. Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej.
18. Dzieci nie będą dopiero, ale już są ludźmi, a nie lalkami, można przemówić do ich rozumu.

odpowiedzą nam; przemówmy do ich serca – odczują nas.
19. Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania.
20. Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.
21. My wychowujemy was, ale i wy nas wychowujecie źle, albo dobrze.
22. Wychowawca nie jest obowiązany brać na siebie odpowiedzialności za odległą przyszłość, ale
całkowicie odpowiada za dzień dzisiejszy.
23. Mogę stworzyć tradycje prawdy, ładu, pracowitości, uczciwości, szczerości, ale nie przerobię
żadnego z dzieci na inne, niż jest. Brzoza pozostanie brzozą, dąb dębem, łopuch łopuchem. Mogę
budzić to, co drzemie w duszy, nie mogę nic stworzyć
24. Dziecko nie staje się człowiekiem, ale już nim jest.
25. Jesteśmy braćmi jednej ziemi. Wieki wspólnej doli i niedoli ― długa wspólna droga ― jedno słońce
nam przyświeca.
26. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie.
27. Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał.
28. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat,
o człowieka.
29. W zmęczeniu hartuję się i dojrzewam.
30. Jeśli chcesz być dozorcą, możesz nie robić nic. Wychowawca, który nie chce mieć przykrych
niespodzianek, nie chce ponosić odpowiedzialności za to, co się stać może ― jest tyranem dzieci.
31. Bądź sobą ―szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę
z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw
i obowiązków.
32. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede
wszystkim.
33. Jesteś porywczy ― mówię chłopcu ― Dobrze, bij, byle niezbyt mocno, złość się ale raz na dzień
tylko. Jeśli chcecie, w tym jednym zdaniu streściłem całą metodę wychowawczą, którą się
posługuję.
34. Dzieci są nieznaną połową ludzkości.
35. Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, potem dopiero uczy się je
czytać.
36. Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz
odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią.
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37. Kiedy jesteście zmęczeni i źli, wtedy kiedy dzieci są nieznośne i wyprowadzają was z równowagi,
wtedy kiedy gniewacie się i krzyczycie, wtedy, kiedy chcecie karać w uniesieniu - pamiętajcie
o zalęknionym, szybko bijącym sercu dziecka.
38. Dzieci - to przyszli ludzie. Więc dopiero będą, więc jakby ich jeszcze nie było. A przecież jesteśmy:
żyjemy, czujemy, cierpimy.
39. Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić, zniżyć ku niemu.
40. Prośba Dziecka - "Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój
sposób na życie, więc przymknij na to oczy..."
41. Dziecko uznane zostało za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć, i której nie wolno wieść na
smyczy, lecz należy kierować umiejętnie, z rozwagą, z wysiłkiem umysłu, uczucia i woli.
42. Mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą
być.
43. Dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby, trudności i przeszkody swojego życia. Nie
despotyczny nakaz, narzucone rygory i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie, wiara
w doświadczenie, współpraca i współżycie.
44. Dziecko nie jest głupie, głupców wśród nich nie więcej niż wśród dorosłych.
45. Ma dziecko przyszłość, ale i ma przeszłość: pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin
najistotniejszych samotnych rozważań. Nie inaczej niż my, pamięta i zapomina, ceni i lekceważy,
logicznie rozumuje – i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi.
46. Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. [...]
Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytanie.
47. Dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win,
zalet czy przywar.
48. Niemowlę bada swe ręce. Prostuje, wodzi w prawo i w lewo, oddala, zbliża, rozstawia palce, zaciska
w pięść, mówi do nich i czeka na odpowiedź, prawą chwyta lewą rękę i ciągnie, bierze grzechotkę
i patrzy na dziwnie zmieniony obraz ręki, przekłada ją z jednej do drugiej, bada ustami, natychmiast
wyjmuje i znów patrzy powoli, uważnie. [...] Ono nie bawi się: miejcież do licha oczy i dostrzeżcie wysiłek
woli, by zrozumieć. To uczony w laboratorium, wmyślony w zagadnienie najwyższej wagi, a które
wyślizguje się jego rozumieniu.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – NR Cytatu ……………………………….

lider grupy
……………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
szkoła

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

Uczestnicy filmu (np.
aktorzy, scenarzyści,
muzyka, itp.)

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

Adres (Lidera grupy)

PESEL (Lidera grupy)
Telefon i E-mail
Tytuł pracy
Czas trwania filmu
…………………………………………………………….………………………………
………………………………………….…………………………………………………
Krótki opis filmu

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

.......................................................
podpis Lidera grupy

….…………………………………….
podpis prawnego opiekuna
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ZAŁĄCZNIK NR 3
Oświadczenie uczestnika

...................................................................................................
(imię i nazwisko)

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Młodzieżowego Festiwalu Filmowego "Myśl
Korczakiem" akceptuję jego postanowienia oraz, że złożone przeze mnie prace nie naruszają praw osób
trzecich, a w szczególności prawa o ochronie wizerunku (Art. 81 Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., tekst ujednolicony – Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631). Praca
konkursowa została przeze mnie wykonana samodzielnie, przysługują mi do niej nieograniczone
autorskie prawa osobiste i majątkowe. Ponoszę wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw, w tym
za wszelkie roszczenia osób trzecich co do praw autorskich do wykonanej pracy.

............................................
Miejscowość i data

............................................
Podpis uczestnika - czytelny

............................................
Podpis rodzica/opiekuna - czytelny
w imieniu osoby niepełnoletniej
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Oświadczenia osoby niepełnoletniej

...................................................................................................
(imię i nazwisko)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu Filmowego „Myśl Korczakiem”
danych osobowych mojej córki/mojego syna zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

............................................
Miejscowość i data

............................................
Podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych i wizerunku mojej córki/mojego syna
w publikacjach i witrynach internetowych organizatorów Konkursu Filmowego "Myśl Korczakiem"

............................................
Miejscowość i data

............................................
Podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie nadesłanych materiałów mojej córki/syna, jak również
na publikowanie zdjęć i wywiadów z nimi w publikacjach i witrynach internetowych organizatorów
Konkursu Filmowego „Myśl Korczakiem”.

............................................
Miejscowość i data

............................................
Podpis rodzica/opiekuna
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ZAŁĄCZNIK NR 5
Oświadczenia osoby pełnoletniej

..........................................................................................
(imię i nazwisko)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu Filmowego "Myśl Korczakiem" moich
danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

............................................
Miejscowość i data

............................................
Podpis - czytelny

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych i wizerunku w publikacjach i witrynach
internetowych organizatorów Konkursu Filmowego "Myśl Korczakiem"

............................................
Miejscowość i data

............................................
Podpis - czytelny
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