Honorowy Patronat

XII Wojewódzki Konkurs
„Najpiękniejsze zakątki naszego Miasta ocalmy od zapomnienia”
pod hasłem „Zamknięte w kapsule czasu”
Pod Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego
Pana Dariusza Drelicha

Regulamin konkursu
Adresatami konkursu są uczniowie klas IV- VII szkoły podstawowej, gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych.
Cele konkursu:
Ocalenie od zapomnienia najpiękniejszych zakątków miast województwa pomorskiego.
Kształtowanie poczucia własnej tożsamości.
Rozwijanie wrażliwości i gustu estetycznego.
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w piśmie, za pomocą technologii informatycznych,
obrazu, fotografii.
5. Popularyzowanie przez sztukę twórczości utalentowanych uczniów.
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Konkurs będzie się rozgrywać w czterech kategoriach:
klip filmowy, fotokolaż, proza i poezja.
Udział w konkursie jest bezpłatny i wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego
pod adresem: http://www.sp27gdansk.pl/organizacja-konkursow/4042-xii-wojewodzki-konkursnajpiekniejsze-zakatki-naszego-miasta-ocalmy-od-zapomnienia
Terminarz:
Prace należy przesłać do dnia 25 maja 2018 roku.
Teksty literackie drogą elektroniczną na adres: szkola@sp27gdansk.pl
Prace plastyczne oraz teksty literackie (rękopisy) do Szkoły Podstawowej nr 27 na adres: ul.
Srebrniki 10, 80- 282 Gdańsk.
O wynikach konkursu i terminie uroczystości wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni
nie wcześniej niż 30.05.2017 r.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim w terminie
podanym przez organizatorów.

Kategorie konkursowe:
Klip filmowy
Przekazywanie filmu odbywać się będzie poprzez platformę wymiany plików pod adresem:
http://www.sp27gdansk.pl/ocalmyodzapomnienia/
Dostęp do platformy http://www.sp27gdansk.pl/ocalmyodzapomnienia/ zostanie przyznany
indywidualnie po przesłaniu formularza zgłoszeniowego. Wielkość pliku nie może przekroczyć
2GB. Film musi być zapisany w jednym z formatów: avi, mp4.
Do udziału w konkursie nie będą dopuszczane filmy niezgodne z profilem imprezy naruszające
normy moralne, realizowane przy udziale osób profesjonalnie zajmujących się produkcją filmu lub
członków jury. Każdy film powinien posiadać czołówkę i napisy końcowe [tytuł, nazwisko lub
nazwiska twórców i napis „koniec”]. Czas trwania filmu od pierwszego napisu czołówki do
wyświetlenia słowa „koniec” nie może przekroczyć 5 minut.
Proza
Zredagowanie do adresata z przyszłości listu, w którym zostaną zaprezentowane najpiękniejsze
zakątki miasta.
Poezja
Napisanie utworu poetyckiego inspirowanego tematem XII edycji konkursu.
Fotokolaż
Polega na stworzeniu obrazu z wykorzystaniem kilku fotografii lub ich fragmentów, na których są
zaprezentowane najpiękniejsze zakątki miasta i na połączeniu ich z innymi materiałami (np.
wycinkami gazet, zadrukowanym tekstem, pomalowaniu farbą,).
Pracę należy wykonać na formacie A3 bloku technicznego.
Ważne są relacje między kompozycjami

ORGANIZATORZY

Ewa Pilarska
Małgorzata Niechwiedowicz
Sławomir Bagiński

