
Konkurs „Wiosenne 
filmowanie z SKO” 

Jak przygotować pracę konkursową? 
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Szkoły uczestniczące w Konkursie przygotowują film wideo promujący działania ekologiczne lub  

postawy przedsiębiorcze wśród uczniów szkół podstawowych w ramach działań prowadzonych przez SKO. 

Wybór odpowiedniej kategorii (ekologia lub przedsiębiorczość) należy zadeklarować w karcie zgłoszeniowej. 

 

 

 

Do Konkursu może przystąpić każda szkoła podstawowa, która uczestniczy w programie SKO PKO Banku  

Polskiego i posiada rachunek SKO Konto dla Szkoły. 

 

 

 

Konkurs trwa od 15 kwietnia do 13 czerwca 2014 r. 
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Główne założenia: 

Kto może wziąć udział w konkursie? 

Czas trwania konkursu: 

Główne założenia: 

Kto może wziąć udział w Konkursie? 

Czas trwania Konkursu: 
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Praca konkursowa w formie filmu wideo musi łącznie spełniać następujące warunki: 

 

              być pojedynczym plikiem w formacie AVI, WMV, MOV lub MP4 zapisanym na płycie CD/DVD, 

  

              długość filmu nie może przekraczać 45 sekund, 

  

              treść filmu musi bezpośrednio nawiązywać do idei Programu SKO, 

  

              temat zrealizowanego filmu musi być zgodny z kategorią zadeklarowaną w karcie zgłoszeniowej, 

  

              na początku filmu musi znaleźć się plansza zawierająca tytuł filmu oraz nazwę szkoły. 
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Jakie warunki musi spełniać praca konkursowa? Jakie warunki musi spełniać praca konkursowa? 



Kryteria konkursowe 
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Nazwa kryterium Maksymalna 
punktacja 

Co oceniamy? 

1 Walor praktyczny dla odbiorców  20 pkt film 

2 Kreatywne podejście do przedstawianego zagadnienia  20 pkt 
 

film 

3 Promowanie konkretnych postaw (w zależności od zadeklarowanej 
kategorii)  

20 pkt 
 

film 

4 Estetyka pracy – ocenie podlega jakość obrazu i dźwięku  10 pkt film 

5 Powszechność oszczędzania (stosunek liczby uczniów posiadających SKO 
Konto dla Ucznia u danego Uczestnika do liczby wszystkich uczniów u 

danego Uczestnika na dzień 13 czerwca 2014 r.) 

10 pkt 
 

Rozwój SKO 
przy szkole 

6 Promocja oszczędzania (liczba uczniów, którzy przystąpili do SKO u 
danego Uczestnika w okresie od dnia 15 kwietnia 2014 r. do dnia 13 

czerwca 2014 r. – posiadają SKO Konto dla Ucznia) 

20 pkt 
 

Rozwój SKO 
przy szkole 

Uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 

Uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 punktów 



Przygotowanie pracy konkursowej 1/4  
Wybór reżysera filmu 
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Tak jak w szkole wiele decyzji podejmuje dyrektor, tak nie da się 
nakręcić filmu bez reżysera, który będzie odpowiedzialny za: 
 
• Wybór scenariusza – możecie go napisać wspólnie lub 

zorganizować szkolny konkurs, w którym wybierzecie najlepszy 
opis fabuły, którą chcecie zaprezentować. 

 
• Wybór obsady, czyli osób występujących w filmie – dobrym 

pomysłem na znalezienie aktorów jest rozwieszenie plakatów 
zachęcających do udziału w konkursie. Na pewno będzie 
mnóstwo chętnych. Czasami może to być pierwszy krok do 
wielkiej kariery. 
 

• Nadzór nad planem zdjęciowym – prace nad filmem będą 
sprawnie przebiegały, jeśli zadbacie, aby każda osoba 
uczestnicząca w nagraniu znała swoje zadanie i dobrze je 
wypełniała.  

 



Przygotowanie pracy konkursowej 2/4 
Napisanie scenariusza 
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Pamiętajcie, że praca konkursowa to film - spot reklamowy, w którym będziecie 
promowali wybrane zagadnienia związane z ekologią lub przedsiębiorczością.  
 
Na etapie tworzenia scenariusza powinniście uwzględnić:  
• liczbę aktorów, którzy mają wystąpić,   
• udźwiękowienie – czy będziecie potrzebowali podkładu muzycznego, lektora,  
• czy w filmie będą dialogi? 
• w jakich miejscach będą kręcone konkretne sceny, 
• czy niezbędne są specjalne kostiumy, charakteryzacja. 
 
Zaplanujcie każdy fragment filmu tak żeby zmieścić się w wymaganym czasie – 
45 sekund. 
 
Dzięki szczegółowemu scenariuszowi unikniecie różnych niespodzianek, a samo 
kręcenie filmu będzie dobrą zabawą dla wszystkich osób zaangażowanych w 
produkcję.  
 
 
 

Wybierzcie temat przewodni 
Waszej pracy. Do wyboru są 
dwie kategorie: ekologia lub 
przedsiębiorczość. 

Treść filmu musi 
bezpośrednio nawiązywać 
do idei Programu Szkolnych 
Kas Oszczędności. 
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3 

 
 
 
pisemnej zgody na rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek 
został uwidoczniony w pracy konkursowej. 
Każda osoba, której wizerunek zostanie pokazany w pracy konkursowej musi na to 
wyrazić zgodę. Jeżeli w filmie będą występowały dzieci, takiej zgody muszą udzielić ich 
rodzice lub opiekunowie prawni.  
Specjalny formularz, który pomoże Ci w uzyskaniu niezbędnych zgód, stanowi załącznik do 
regulaminu. 
 
 
 wszelkich praw autorskich i pokrewnych zarówno do pracy konkursowej jak i do wszelkich 

utworów i przedmiotów ochrony praw pokrewnych wchodzących w skład pracy 
konkursowej. 

autorskich praw majątkowych do wszelkich wytworów, które wykonały dzieci bądź osoby 
dorosłe. Powinny one zostać przeniesione na PKO Bank Polski. Wówczas, jeśli Twoja szkoła 
zostanie laureatem naszego konkursu, pochwalimy się Waszym filmem przed szerszą 
publicznością m.in. na platformie SzkolneBlogi.pl. Specjalny formularz, który pomoże w 
uzyskaniu niezbędnych zgód stanowi załącznik do regulaminu.  

Zadbaj o posiadanie: 

Przygotowanie pracy konkursowej 2/4 
Napisanie scenariusza 



Przygotowanie pracy konkursowej 3/4 
Nagranie 
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W dniu nagrania wszystko powinno być dopięte na ostatni guzik. 
Reżyser powinien sprawdzić, czy wszyscy znają swoje zadania, 
przygotowali kostium (jeśli są niezbędne), nauczyli się kwestii, które 
mają wygłosić.  
 
Jeśli  wszystko się zgadza, bierzemy w dłoń dowolne urządzenie 
pozwalające na rejestrację audiowizualną i przystępujemy do dzieła. 
 

 

 

Do nagrania filmu nie zawsze 
potrzebna jest kamera. 
Wystarczy aparat fotograficzny 
lub telefon komórkowy.  

W dniu nagrania wszystko powinno być dopięte na ostatni  

guzik. Reżyser powinien sprawdzić, czy wszyscy znają swoje  

zadania, przygotowali kostiumy (jeśli są niezbędne), nauczyli  

się kwestii, które mają wygłosić.  

 

Jeśli  wszystko się zgadza, bierzemy w dłoń dowolne  

urządzenie pozwalające na rejestrację audiowizualną i  

przystępujemy do dzieła!!! 



Przygotowanie pracy konkursowej 4/4 
Montaż 
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    To już ostatni etap prac nad filmem. Teraz wystarczy  
    zmontować wszystkie sceny, podłożyć odpowiednie dźwięki i  
    praca konkursowa gotowa. 
 
    Nie zapomnijcie o nagraniu Waszego dzieła na płytę CD/DVD. 
 

Pamiętajcie, że długości filmu 
nie może przekroczyć 45 

sekund. 

Na początku filmu musi 
znaleźć się plansza z tytułem 
oraz nazwą Waszej szkoły. 



O czym należy pamiętać? 1/2 
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Można dokonać tylko 
jednego Zgłoszenia do 

Konkursu 
 

Pamiętaj: 

Konkurs odbywa się w 
terminie od 15.04.2014 r. do 
13.06. 2014 r. 

Film musi promować 
postawy ekologiczne lub 
przedsiębiorcze w ramach 
działań prowadzonych przez 
szkolne SKO 

Maksymalna długość 
filmu to 45 sekund 

Celem Konkursu jest 
szerzenie idei oszczędzania, 
przedsiębiorczości oraz 
postaw ekologicznych w 
ramach Programu SKO 

Praca konkursowa musi 
być pojedynczym 
plikiem zapisanym na 
płycie CD/DVD 



O czym należy pamiętać? 2/2 
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W jaki sposób zgłosić udział szkoły w Konkursie? 

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając: 
• jak najszybciej skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w formie 

załącznika) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: sko@pkobp.pl, 
• pracę konkursową wraz z oryginałem wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej 

będącej załącznikiem do regulaminu na adres: PKO Bank Polski SA, Biuro Młodego 
Klienta, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa (z dopiskiem Konkurs: „Wiosenne 
filmowanie z SKO”).  

Przed wysłaniem pracy konkursowej upewnij się, że posiadasz: 

• zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został 
uwidoczniony w pracy konkursowej,  

• prawa autorskie i pokrewne zarówno do pracy konkursowej jak i do wszelkich utworów i 
przedmiotów ochrony praw pokrewnych wchodzących w skład pracy konkursowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 
1994 nr 24 poz. 83), np. utworów muzycznych, artystycznych wykonań, utrwaleń.  
 

mailto:sko@pkobp.pl

