«Біз жемқорлыққа қарсымыз»
бейнероликтер сайысының ережесі
1. САЙЫСТЫҢ МІНДЕТТЕРІ

- Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын мемлекеттік сыбайлас
жемқорлық қарсы саясатты насихаттау;
- қазіргі қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселелерге көңіл
аудару;
- сыбайлас жемқорлық қарсы мәдениетті қалыптастыру және «нөлдік»
жемқорлыққа қарсы төзімділігі;
2. САЙЫСТЫҢ ӨТЕТІН МЕРЗІМІ
Конкурс 2018 жылы 6 қараша мен 30 қараша аралығында өтеді.
3. САЙЫСТЫҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ
9-11 сынып оқушылары. Жұмыс жеке немесе ұжымдық болуы мүмкін.
4. САЙЫСТЫҢ ШАРТЫ.
1. Сайыстың тақыбырына сәйкес әртүрлі қол жетімді құралмен (құру)
түсірілген бейнероликтерді ұсынады.
2. Бейнероликтің талабы:
- форматы-еркін.
- рұқсат етілген бейнероликтің ең төменгісі -480×360 для 4:3,
480×272 үшін 16:9.
- Бейнероликтің ең көп ұзақтылығы – 2 минуттан көп есем.
- Қатысушының тікелей бейнероликке қатысуы міндетті емес.
- Бейнероликті құрастыру және түсіру кезінде арнайы бағдарламалар
мен құралдарды пайдалану қатысушының қалауы бойынша.
- Бейнероликтердің саны – 2-ден артық емес.
- Қатысушылар бейнероліктің жанрын өздері анықтайды (сұхбат,
репортаж, бейнеклип және тағы басқа). Ролікте суретті қолдануға
болады.
- Сайысқа ұсынылған жұмыс келесі талаптарға сай болуы тиіс: жұмыс,
оның мазмұны, сюжеті, сахналық тұлғалар мен кейіпкерлердің әрекеті
Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмеуі керек;
- ұсынылған сайыстық жұмыстарда күмәнді мәліметтерді пайдалануға
тыйым салынады;
- бөтен бейне-графикалық материалдарды, мәтіндерді, дизайн
идеяларын толық немесе ішінара пайдалануға (алуға) тыйым
салынады. Бейнелер дұрыс болуы тиіс, нормаланбаған лексика немесе
қимыл, зорлық-зомбылық көріністері болмауы тиіс.
3. Сайысқа қатысу үшін өтінім осы Ережедегі қосымшада көрсетілген
кестеге сәйкес беріледі.
Өтімге ұсынылады:

а)автордың тегі, аты, әкесінің аты және байланыс ақпараты,
жұмыстың мазмұны мен техникалық сипаттамалары көрсетілген қағаз
нұсқасында
сайыстық жұмыстың қысқаша сипаттамасы;
б) сайыстық жұмыс AVI, FLV (хронометраж 2 минуттан артық
емес) форматындағы CD / DVD дискісінде ұсынылады. Сайыстық
комиссия жоғарыда көрсетілген талаптарға сай келмейтін
жұмыстарға өтінімді қабылдаудан бас тартуға құқылы.
4. Сайысқа жіберілген материалдар қайтарылмайды және пікір
жазылмайды.
5. Сайыс жұмыстары 2017 жылдың 1 мен 25 қараша аралығында
қабылданады.
5. САЙЫСТЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
- Бейнероликтің байқау тақырыбына сәйкестігі.
- Шығармашылық жаңалық.
– Ерекшелігі.
- Дыбыстық сүйемелдеудің болуы, видеоэффектілер –
- Жалпы эмоциялық қабылдау, шығармашылық шешімнің кәсібилігі
мен техникасы, аудиторияға қолданылған әдістемелер мен
технологиялардың әсер ету тиімділігі.
6. АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
Сайысқа қатысушы жұмыстың авторлық құқықтарының сақталуына
осы жұмысты сайысқа жіберген автор (қатысушылар ұжымы) жауапты
болады.
Сайысқа өз жұмысын бере отырып, автор (қатысушылар ұжымы)
сайысты ұйымдастырушыларға жіберілген материалдарды (Интернет
желісіне, телебағдарламаларға орналастыру, шығармашылық
жобаларға қатысу және т.б.) пайдалануға автоматты түрде құқық
береді.
Сайысқа қатысушылар өздерінің жеке деректерін: тегін, атын, әкесінің
атын, туған жылы мен жерін, пошталық мекенжайын, абоненттік
нөмірін, электрондық пошта мекенжайын және "Ғаламтор" желісіндегі
сайтты, сайысқа қатысушы хабарлаған дербес деректерді өңдеуге өз
келісімін береді.
Ұсынылған бейнероликтер қайтарылмайды.
7. БАЙҚАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫН ШЫҒАРУ
Үздік бейнероликтің авторы жеңімпаз болып табылады.
Сайыс аяқталғаннан кейін сайыстық комиссия қорытынды шығарады.
Сайыс жеңімпаздары білім бөлімінің мақтау қағазымен марапатталады

1 қосымша
«Біз жемқорлыққа қарсымыз»
бейнероликтер сайысына қатысуына
өтінім
Мектеп

Қатысушының Т.А.Ә

Мектеп директоры

Сынып

қолы/мөрі

Жектешісінің
Т.А.Ә

Аты, тегі

Диск титулын безендіру үлгісі (Times New Roman)
«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №121 орта мектебі» ММ
ГУ«Средняя школа №121 отдела образования акимата города Костаная»
«Біз жемқорлыққа қарасымыз»
бейнероликтардың сайысы
Қатысушы: Иманова Айман Серікқызы
Сыныбы: 9 «А»
Жетекшісі: Абсалыкова Айсұлу Бақытқызы
Конкурсант: Иманова Айман Сериковна
Класс: 9 «А»
Руководитель: Абсалыкова Айсұлу Бақытқызы
Қостанай, 2017 жыл
Қостанай, 2017 год

