
 

Regulamin Konkursu Etiud Studenckiego 

Studia Miniatur Filmowych  

i Programów TV 

WYŻSZA SZKOŁA KULTURY 

SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ  

 

 

ORGANIZATOR: 

 

Organizatorem konkursu jest WSKSiM. 

 

CELE KONKURSU: 

 

1. Zachęcenie studentów do aktywnej konkurencji twórczej z zakresu realizacji małych 

form filmowych i programów TV w ramach Studenckiego Studia Miniatur Filmowych  

i Programów TV. 

2. Promocja studenckiej twórczości wśród społeczności uczelnianej. 

3. Podsumowanie  efektów pracy studentów zarówno pod względem merytorycznym, jak  

i technicznym. 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 

1. Konkurs ma charakter wyłącznie uczelniany. 

2. Do konkursu zgłoszone są wszystkie etiudy zrealizowane w roku akademickim 

2015/2016, wykonane w ustalonym terminie akademickim, uczestniczące w nagraniach 

Kalejdoskopu Młodych – łącznie z wywiadami twórców etiud i programów TV  

w uczelnianym studio.  

3. Etiudy i programy TV nie mogą naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności 

osób trzecich. Prezentowane w nich treści nie mogą być sprzeczne z wiarą 

chrześcijańską, przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub 

godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

4. Etiudy i programy TV oceniane są dwustopniowo przez komisję uczelnianą.  

5. Przy ocenie etiud i programów TV brane są pod uwagę: wartości chrześcijańskie, 

pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna. 

6. Werdykt Komisji Konkursowej po zatwierdzeniu przez Ojca Rektora jest  ostateczny. 

 



 

KOMISJA KONKURSOWA: 

 

1. Etiudy i programy TV spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane  

i ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Ojca Rektora Zdzisława Klafkę 

CSsR. W skład komisji wchodzą: 

 

o. Grzegrz Woś CSsR 

Łukasz Bindek – TV Trwam 

Piotr Rozworowski – TV Trwam 

Anna Pietraszek – reżyser, WSKSiM 

 

2. Komisja Konkursowa po wstępnej weryfikacji etiud i programów TV do konkursu   

głównego dopuści 7-10 etiud i programów TV. 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

 

1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej gali 26 maja 2017 r. 

 o godz. 18 w auli WSKSiM przy ul. Starotoruńskiej.  

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone także na stronie WSKSiM. 

3. Organizator  planuje  przyznać  nagrody: Grand Prix Roku, II Nagrodę, III Nagrodę, 

nagrody dodatkowe i wyróżnienia.  

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, do zmiany ich podziału 

oraz prawo do nieprzyznania nagród. 

 

 

 

 

 

 

 


