
 

 

 
 

 

 

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FILMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM 

„My Hero – telling stories about the citizens of Gdynia”  
1
 

na krótką historię filmową o mieszkańcach Gdyni 

rok szkolny 2018/ 2019 

 

 

Zaproszenie 

 

Zapraszamy uczniów gdyńskich szkół podstawowych z klas IV-VII oraz klas III nieistniejących już 

gimnazjów do konkursu filmowego w języku angielskim. Zadaniem uczniów jest nakręcenie 

krótkiego filmu (od 3 do 5 minut) opowiadającego historię mieszkańca Gdyni. Bohaterem filmu 

może być znana wszystkim Gdynianom postać lub tzw. cichy bohater (dziadek, babcia, sąsiad lub 

kolega czy koleżanka z klasy pomagająca ludziom, pracująca w wolontariacie, itd.) Człowiek, 

którego podziwiamy, cenimy, dostrzegamy jego pracę i jest dla nas ważny. Nie ma złych pomysłów 

na film. Wszystko zależy od wyobraźni, kreatywności i spostrzegawczości naszych uczniów. 

Chodzi o pokazanie lub ukazanie twarzy Uczniowskiego bohatera tak jak Oni go widzą. Tym 

samym Ich bohater stanie się i naszym bohaterem. 

 Konkurs zostanie ogłoszony dnia 11 listopada 2018 do dnia 11 grudnia 2018. Finał konkursu 

odbędzie się 18 grudnia 2018 o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni. 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału! 

 

 

 

                                                 
1
https://pixabay.com/pl/superman-hero-cz%C5%82owiek-osoby-149576/ 



 

REGULAMIN II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

„My Hero – telling stories about the citizens of Gdynia” 

 

1. Celem konkursu jest rozwój pasji i talentów uczniów poprzez zaangażowanie w kreowanie 

kultury lokalnej - tworzenie filmów o mieszkańcach Gdyni. Konkurs ma za zadanie doskonalenie 

kompetencji językowych poprzez praktyczne zastosowanie języka angielskiego podczas procesu 

tworzenia filmu. Celem konkursu jest również zainteresowanie uczniów filmem, pobudzanie 

wyobraźni i kreatywności, doskonalenie umiejętności artystycznych, w tym aktorskich. 

Praca nad filmem zakłada doskonalenie kompetencji miękkich takich jak umiejętność pracy 

w  zespole, komunikatywność. Praca w zespole ma swoje walory wychowawcze uczy 

odpowiedzialności za wspólną pracę, tolerancji na poglądy, sposób widzenia innych ludzi. 

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni, ul. Słowackiego 53. 

3. Konkurs zostanie ogłoszony dnia 11 listopada 2018 do dnia 11 grudnia 2018. Finał 

konkursu odbędzie się 18 grudnia 2018 o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 51 

w Gdyni. 

4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gdyńskich szkół podstawowych z klas IV-VII 

oraz klas III nieistniejących gimnazjów. W konkursie mogą uczestniczyć zespoły filmowe (ekipy) 

od 3 do 5 osób. Każda szkoła może przysłać więcej niż jeden film. 

5. Każda ekipa filmowa ma za zadanie: 

• zrealizować film w języku angielskim o szeroko interpretowanym temacie „My Hero – 

telling stories about the citizens of Gdynia” 

• gatunek dowolny (fabuła, animacja, dokument, itd.) 

• czas trwania filmów od 3 do 5 minut wraz z czołówką 

• film nie może naruszać powszechnie istniejących zasad moralnych, obrażać uczuć 

religijnych, posiadać obraźliwe treści itp. 

• film nie może naruszać praw autorskich (np. muzyka z legalnych źródeł) 

• płyty powinny być opisane i zawierać: tytuł, imię i nazwisko reżysera, oraz pozostałej ekipy 

filmowej, czas projekcji 

• każda ekipa przesyła film zapisany na płycie DVD/ CD w dwóch egzemplarzach 

w formacie mp4 do dnia 11 grudnia 2018 na adres Szkoły Podstawowej nr 51, 81-392 Gdynia, 

ul. Słowackiego 53 z dopiskiem „My Hero 2018” 

• każda ekipa wysyła film wraz z kartą zgłoszenia do konkursu podaną w załączniku 

 



 

6. Zdobywcy pierwszych, drugich i trzecich miejsc otrzymają statuetki „Gdyńskiego Bohatera” oraz 

nagrody. 

• Nagrody za: 

- I miejsce równowartość 900zł, 

- II miejsce równowartość 600zł, 

- III miejsce równowartość 300zł. 

•  Zależnie od poziomu konkursu przewidujemy wyróżnienia,  nagrody dla najlepszego 

reżysera, aktorki i aktora, montaż, oraz zdjęcia. 

7. Autorzy zgłaszający film, wyrażają jednocześnie zgodę na jego publiczną projekcję 

w dniu finału. 

8. Filmy zgłoszone do przeglądu zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora 

składające się ze znawców i pasjonatów filmu, filologów angielskich. 

9. Finał konkursu, wręczenie nagród wraz z projekcją filmów nagrodzonych odbędzie się  w 

Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni w dniu 18 grudnia 2018 roku o godzinie 10:00. Lista 

zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej SP nr 51 w Gdyni. 

10. W razie pytań prosimy o kontakt z panią Elżbietą Szponar eszponar@wp.pl 

 

Pliki do pobrania i informacje bieżące na stronie SP nr 51: 

http://www.gim11gdynia.pl/index.php/konkurs-my-hero 

 

organizator konkursu 

dyrektor SP nr 51 

mgr Danuta Maliszewska 

pomysłodawca i koordynator konkursu 

Elżbieta Szponar 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

„MY HERO- TELLING STORIES ABOUT THE CITIZENS OF GDYNIA” 

 

tytuł filmu  

reżyseria  

scenariusz  

zdjęcia  

muzyka  

montaż  

główna rola kobieca  

główna rola męska  

pozostała obsada  

rodzaj filmu (dokument, 
animacja etc.) 

 

krótki opis filmu  

czas projekcji  

nauczyciel (opiekun, osoba 
zgłaszająca) imię, nazwisko, 
adres poczty elektronicznej, nr 
tel. 

 

 

 

 OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonego 

filmu. 

Oświadczam, że zgłoszony film nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw 

majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów. 

Oświadczam, że w przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń 

wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez 

uczestnika, obowiązuję się, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich 

szkód oraz roszczeń odszkodowawczych. 

 

data................................................podpis....................................pieczątka szkoły (placówki) 

 

 



UWAGA  WAŻNE !!! 

 

Wszystkie prace prosimy dostarczyć do p. 

Iwony Radzimowskiej  ( sala 34 ) do dnia 10 

grudnia, które następnie zostaną przekazane 

do organizatorów. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 

KONKURSIE !!! 


