
 

 
  

   
Projekt realizowany we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej 

ZASADY UCZESTNICTWA w Wirtualnym Festiwalu Filmoteki.  
 

1. Festiwal odbędzie się 28 lutego 2019  i potrwa 3 godziny zegarowe (10.00 – 13.00). 

Uczestnicy proszeni są w tym czasie o uwagę i aktywność na stronie Festiwalu. Festiwal 

będzie się odbywał w sieci, z wykorzystaniem strony internetowej Festiwalu oraz profilu 

wydarzenia w serwisie społecznościowym Facebook.  

2.  W zabawie mogą wziąć udział pojedynczy uczniowie, jak i zespoły młodzieżowe (max. 5 

osobowe). W czasie Festiwalu wszyscy uczestnicy powinni mieć dostęp do komputerów z 

Internetem.  

3. Na stronie o ustalonych w programie Festiwalu godzinach pojawiać się będą kolejno nowe 

zadania do wykonania.  

4.  ZADANIA opracowane są w formie formularzy, które po wypełnieniu zostaną automatycznie 

przesłane do Organizatorów Festiwalu. W każdym formularzu zadaniowym trzeba podać imię 

i nazwisko opiekuna grupy, adres mailowy, nazwę i adres szkoły.  

5. Do rozwiązania jest 6 zadań, które dotyczą filmów z pakietu Filmoteka Szkolna, życia i 

twórczości polskich reżyserów, aktorów, filmoznawczych pojęć, historii kina i praw autorskich 

w filmie. Odpowiedzi na pytania szukajcie najpierw w swojej pamięci, dopiero później 

zajrzyjcie do Internetu!  

6. Na każde zadanie macie ok. 20 minut.  

7. Przez cały czas trwania Festiwalu do wykonania jest zadanie dodatkowe, które polega na 

nakręceniu krótkiego filmiku na określony temat i w określonej stylistyce. Temat ujawniony 

zostanie wraz z rozpoczęciem festiwalu. Zespoły powinny wyposażyć się w telefon 

komórkowy i sprzęt umożliwiający nagranie/przegranie i ewentualnie zmontowanie filmiku. 

Puśćcie wodze wyobraźni. 

8. Gotowe filmiki należy umieścić na portalu youtube, vimeo (lub innym podobnym), a link do 

filmu należy przesłać formularzem. Jury składające się z koordynatorów projektu Filmoteka 

Szkolna. Akcja! nagrodzi najoryginalniejsze i najciekawsze propozycje.  

9. Każde zadanie będzie miało swoich zwycięzców. Wygrywa pierwsza grupa, która odpowie 

prawidłowo oraz jedna grupa wylosowana z pozostałych, prawidłowych odpowiedzi. Wyniki 

zadań oraz dane osób, które otrzymają nagrodę, zostaną opublikowane na stronie Festiwalu 

po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązania.  

10. Dla zwycięzców przewidzieliśmy drobne nagrody rzeczowe (w przypadku zespołów 

uczniowskich, przyznawana jest jedna nagroda na cały zespół). 

11. Każdy uczestnik Festiwalu może otrzymać zaświadczenie o udziale w Wirtualnym Festiwalu 

Filmoteki Szkolnej (potrzebę wystawienia imiennych zaświadczeń zgłasza opiekun uczniów 

drogą mailową). 


