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Regulamin XVI Konkursu Dzielnicowego

„Przyszłość spełnionych marzeń”
finansowanego ze środków Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ochota

EDYCJA SPECJALNA: „POLSKIE DROGI”
z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach:






plastyczna
recytatorska
literacka i publicystyczna
wokalna
fotograficzna

Każda z kategorii powinna nawiązywać do obchodzonego w 2018 roku Stulecia
Odzyskania Niepodległości. Zapraszamy dzieci i młodzież do wyrażenia swoich
marzeń, refleksji myśli, opinii, związanych z dążeniami Polaków do Niepodległości i ich
życiem (dawnym, obecnym przyszłym) w Niepodległej Polsce - do formułowania poprzez
słowo mówione i pisane, obraz, piosenkę, swojego rozumienia słowa
„NIEPODLEGŁOŚĆ”, tego, co w niej dla młodego człowieka ważne.


Zapraszamy do udziału uczniów wszystkich typów szkół, placówek wychowania
pozaszkolnego oraz rodziny z terenu dzielnicy Ochota.



Warunkiem przystąpienia placówki do konkursu jest przesłanie w regulaminowym
terminie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia dla danej kategorii, załączonej
do regulaminu.



Karty zgłoszeń we wszystkich kategoriach oraz prace literackie i fotograficzne prosimy
przesyłać w wersji elektronicznej lub dostarczyć osobiście do sekretariatu MDK do dnia
23 lutego 2018 r. na adres: konkursy@mdkochota.edu.pl.W temacie maila prosimy
zawrzeć: nazwę placówki i kategorie konkursowe. Prace plastyczne i fotograficzne
prosimy w formie papierowej przekazać do placówki w tym samym terminie.



Prace nie będą zwracane – zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne
z przekazaniem wszelkich praw do niej organizatorowi.



Placówkę może reprezentować do 10 uczestników w każdej kategorii konkursu.



We wszystkich kategoriach dokonania uczestników będą oceniane w czterech
grupach wiekowych:
 klasy 0 – IV
 klasy V - VIII
 młodzież licealna
 kategoria „open” – dorośli, prace rodzinne



We wszystkich kategoriach konkursu oceny dokonują powołane przez organizatora
komisje, w skład których wchodzą specjaliści w danej dziedzinie. Werdykt jury jest
ostateczny i nieodwołalny.

Kategoria plastyczna


Format prac: A4, A3, A2 lub praca przestrzenna (mieszcząca się w sześcianie
o boku 30 cm)



Dopuszczalne techniki: farby plakatowe, akwarele, pastele, kolorowe tusze lub
ekoliny, collage, papier, glina, metal, sznurek.



Prace mogą być wykonywane samodzielnie lub indywidualnie i zbiorowo,
pod kierunkiem nauczycieli, instruktorów lub rodziców.



Każda praca powinna być czytelnie opisana z tyłu (tytuł pracy, imię i nazwisko
autora, wiek, placówka).

Kategoria recytatorska


Każdy uczestnik prezentuje w całości lub fragmentach 2 wybrane, publikowane
w druku utwory literackie o tematyce nawiązującej w dowolny sposób do tematu
konkursu (2 wiersze lub 1 wiersz + 1 fragment prozy).



Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. Uczestnik może
wykorzystywać rekwizyt i inne elementy przekazu pozatekstowego, o ile stanowią
one celowe i uzasadnione dopełnienie recytacji.



Wraz z kartą zgłoszenia na konkurs recytatorski prosimy przesłać teksty.

Kategoria literacka i publicystyczna


Każdy uczestnik składa maksymalnie 2 utwory literackie (wiersze lub prozę:
opowiadanie, impresja, esej, dziennik, list i in.) o tematyce nawiązującej w dowolny
sposób do tematu konkursu. Łączna objętość utworów nie może przekraczać
3 stron standardowego maszynopisu (ok. 1600 znaków na stronie).



Prace powinny być przesłane w formie elektronicznej na adres:
konkursy@mdkochota.edu.pl. Pliki powinny być zapisane w formacie .doc
lub .docx. Każda nazwa pliku ma zawierać następujące dane w podanej kolejności:
nazwa placówki, nazwisko autora. Plik musi zawierać: nazwę placówki, imię i
nazwisko nauczyciela przygotowujące go do konkursu, imię i nazwisko autora, wiek,
tytuł.

Kategoria wokalna


W konkursie mogą brać udział wykonawcy w dwóch kategoriach:
- soliści
- zespoły (od 2 do 10 osób)



Każdy wykonawca lub zespół prezentuje piosenkę o tematyce nawiązującej
w dowolny sposób do tematu konkursu. Podkład muzyczny - wyłącznie na płycie
CD, (nośniki zostają u organizatora do koncertu laureatów) lub własny
akompaniament (organizator zapewnia pianino lub keyboard).
Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.



Wraz z kartą zgłoszenia na konkurs wokalny prosimy przesłać tekst piosenki. Jury
oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych
uczestnika, walory głosowe, muzykalność, indywidualność artystyczną.

Eliminacje kategorii recytatorskiej i wokalnej odbędą się
5 marca 2018 r. od godz. 10:00
w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota”, ul. Rokosowska 10.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są
do obecności w trakcie całości przesłuchań.
Kategoria fotograficzna


Prace powinny być złożone w formie papierowej (format min. A4) oraz przesłane
drogą internetową na adres: konkursy@mdkochota.edu.pl.



Nazwa pliku powinna zawierać w następującej kolejności: nazwę placówki,
nazwisko autora. Plik powinien być zapisany w formacie: JPG lub TIFF.



Prace mogą być wykonywane indywidualnie i zbiorowo, pod kierunkiem nauczycieli,
instruktorów lub rodziców albo samodzielnie.

Każda praca powinna być czytelnie opisana z tyłu (tytuł pracy, imię i nazwisko autora,
wiek, placówka).

FINAŁ KONKURSU
odbędzie się 12 marca 2018 r. o godz. 12.00
w sali widowiskowej MDK „Ochota”.
W programie uroczystości m.in.:
otwarcie wystawy pokonkursowej, koncert laureatów konkursu
recytatorskiego i wokalnego, wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów.
Zaproszenie na uroczystość finałową
otrzymają zakwalifikowani laureaci
po zakończeniu prac wszystkich komisji konkursowych.
Specjalna edycja konkursu wpisuje się w całoroczny projekt dzielnicowy
„POLSKIE DROGI” realizowany w rocznicę Stulecia Niepodległości.
W każdej kategorii konkursowej zostaną przyznane dodatkowo
NAGRODY SPECJALNE,
które będą wręczone podczas uroczystej Gali Finałowej
podsumowującej cały projekt w grudniu 2018 roku.
Laureaci nagród specjalnych zaprezentują się
w wielkim koncercie finałowym
połączonym z wystawą prac plastycznych i fotograficznych.
Informacja o dokładnym terminie Gali
zostanie przekazana w późniejszym terminie.

