
REGULAMIN KONKURSU 
 

Konkurs na recenzję filmu  
obejrzanego w ramach AKADEMII FILMOWEJ im. PIOTRA 

ŁAZARKIEWICZA  

  

 
 

I. Organizator 
 

Stowarzyszenie Jarocin XXI 

 

II. Adresat konkursu 
 

Uczniowie gimanazjów  z terenu Ziemi Jarocińskiej. 

 

 

III. Cele konkursu: 
 

 przygotowanie młodzieży do stałego i świadomego uczestnictwa w kulturze, 

 doskonalenie umiejętności krytycznego odbioru filmu,  

 rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

 inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej, 

 kształtowanie umiejętności formułowania ocen i opinii 

 praktyczne zastosowanie języka polskiego w zakresie wypowiedzi pisemnej. 

 

IV. Przedmiot oceny konkursowej 
 

Komisja będzie oceniać walory recenzji, posługując się następującymi kryteriami: 

 

 

KRYTERIA OCENY RECENZJI FILMOWEJ 

 
 

 

LP KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM 

1. Realizacja 

tematu 

(0-10 pkt.) 

Zgodność z tematem i cechami gatunkowymi recenzji  

(podaje informacje o recenzowanej pozycji, zawartości treściowej, 

ocenia, poleca lub nie, podając przyczyny_  

2. Kompozycja 

(0-3) 

Zachowanie spójności, logiczne powiązanie argumentów. Właściwy 

układ graficzny tekstu. (tworzy spójny tekst, uwzględnia wszystkie 

części pracy (wstęp, zakończenie rozwinięcie, zakończenie) zachowuje 

proporcje między częściami pracy) 

3. Bogactwo 

językowe 

(0-3) 

Styl funkcjonalny, dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, obecność 

słownictwa charakteryzującego i oceniającego oraz ich właściwy dobór. 

(stosuje słownictwo i frazeologię zgodnie z tematem i formą 

wypowiedzi, stosuje struktury składniowe zgodnie z tematem i formą 

wypowiedzi) 

4. Poprawność 

językowa  

(0-4) 

Przestrzeganie poprawności językowej: składniowej, fleksyjnej, 

leksykalnej, frazeologicznej. 



 

V. Struktura i przebieg konkursu 
 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na poziomie dwóch etapów: 

I etap: comiesięczna ocena prac przez dwuosobowe jury, wybór 2 finalistów  miesiąca  

II etap: ocena prac  finalistów przez trzyosobowe jury 

2. Zainteresowani uczniowie przygotowują recenzję w wybranego filmu 

obejrzanego w ramach Akademii Filmowej im. Piotra Łazarkiewicza. Długość 

recenzji od 200 do 250 słów (czcionka Times New Roman o rozmiarach – 12 

punktów). 
3.  Uczniowie piszą recenzję indywidualnie. 

4. Prace, w postaci elektronicznej (dokument Word ) , należy przesłać w formie 

załącznika mailem, zawierającym: imię, nazwisko, datą urodzenia, miejscem 

zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego, szkołę autora: Konkurs na recenzję 

filmu. Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza. 

5. Do prac należy dołączyć oświadczenie rodzica: „Wyrażam zgodę na publikację pracy  

mojego syna/córki……………………. (imię i nazwisko) w konkursie Konkurs na 

recenzję filmu. Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza. Na stronie 

www.akademia.jarocin.pl”.  

6. Prace konkursowe wraz z podpisanym i zeskanowanym oświadczeniem należy 

przesłać pocztą na adres: kino@jarocin.pl.  

7. Wszystkie prace konkursowe będą publikowane na stronie internetowej 

www.akademia.jarocin.pl  

 

 

VI. Terminarz konkursu 
1. Ogłoszenie konkursu w styczniu 2013 r. 

2. Nadsyłanie prac konkursowych (recenzji filmowej) na adres kino@jarocin.pl do 15 

lutego (recenzja filmu styczniowego), 15 marca (recenzja filmu lutowego), 15 

kwietnia (recenzja filmu marcowego), 15 maja (recenzja filmu kwietniowego), 15 

czerwca (recenzja filmu majowego).  
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 czerwca 2013 r. 

 

VII. Sposób i termin ogłoszenia wyników 
 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20 czerwca w czasie CZWARTKOWEJ 

AKADEMII FILMOWEJ. 

 

VIII. Nagrody 
 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.  

 

IX. Uwagi końcowe 
 

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

2. Przypominamy uczestnikom konkursu o konieczności przestrzegania prawa autorskiego – 

prace muszą być oryginalne i nigdzie wcześniej nie publikowane. 

 

 

http://www.akademia.jarocin.pl/
mailto:kino@jarocin.pl

