
REGULAMIN 
III WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  

INSPIROWANĄ TWÓRCZOŚCIĄ EDWARDA STACHURY. 
 

1. Organizatorem III edycji Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. 

2. Dotychczasowym organizatorem i pomysłodawcą Konkursu był Zespół Szkół Nr 2 im. mjra H. 

Dobrzańskiego „HUBALA” w Aleksandrowie Kujawskim oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 

Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Aleksandrowie Kujawskim. 

 

3. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży twórczością Edwarda Stachury oraz 

inspirowanie młodzieży do kreatywnego odbioru jego tekstów. Prezentacja może mieć  

za podstawę dowolny utwór E. Stachury lub jego fragment. Autor powinien w dowolnej części 

prezentacji powołać się na ten utwór i podać jego tytuł. 

Konkurs służy propagowaniu dorobku literackiego Edward Stachury. Stwarza on uczniom: 

- możliwość wykazania się umiejętnościami w projektowaniu i wykonaniu atrakcyjnej 

prezentacji multimedialnej, 

- poznanie  twórczości Edwarda Stachury, 

- okazję do wykazania się umiejętnościami swobodnego i nieszablonowego odczytywania 

wybranego utworu, 

- możliwość zamanifestowania własnego przekazu inspirowanego twórczością E. Stachury. 

- możliwość rozwoju umiejętności interpretacji utworów literackich przy pomocy słowa, 

obrazu i dźwięku, 

- zachętę do rozwoju czytelnictwa. 

 

4. Adresatem konkursu jest młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna ze szkół województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

 

5. Najwyżej cenione walory prac: 

- adekwatna do tematu warstwa dźwiękowa i wizualna, 

- jakość  dźwiękowo-obrazowej interpretacji wybranego utworu, 

- inwencja, kreatywność prezentacji, 

- waga, autentyczność i aktualność osobistego przesłania autora prezentacji,  

- bogactwo środków: zdjęcia, obraz ruchomy (filmy autorskie lub zapożyczone z podaniem 

źródła), tekst, dźwięk (autorski lub zapożyczony z podaniem źródła). Przy wykorzystaniu 

obrazów, dźwięków czy tekstów innych autorów prezentacja powinna kończyć się następującą 

informacją:  Do prezentacji wykorzystano ….(nazwiska, tytuły, adresy internetowe itp.) 

 

6. Prezentacje powinny być przygotowane przez uczniów pod opieką nauczycieli. 

 

7. Materiał do prezentacji powinien być tak przygotowany, by jury mogło dokonać oceny bez 

konieczności obecności autora, a więc wszelkie teksty odautorskie, jak komentarze, 

omówienia, oceny, refleksje itp. powinny albo być nagrane (wersja preferowana), albo 

załączone na piśmie. Prezentacja  nie powinna przekraczać 5 minut. 

 

8. Każda szkoła może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 prezentacji.  

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30.06.2017 r.  

 

9. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Parkowa 3,  

87-700 Aleksandrów Kujawski. Zgłoszenie powinno zawierać nagraną na płytę CD lub DVD 

prezentację w formatach: ppt, .avi lub odp. oraz kartę zgłoszenia zawierającej m.in. 

oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

publikację pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami 



konkursowymi do celów edukacyjnych i artystycznych. Kartę również można pobrać ze strony 

internetowej www.mckaleksandrowkujawski.home.pl 

Na bieżąco informacje będą dostępne na również na naszym Facebooku. 

W przypadku trudności w odczytywaniu plików organizator będzie zwracał się drogą mailową  

lub telefoniczną z prośbą o nadesłanie pracy w innym formacie.  

 

10. Ocena zostanie dokonana przez  jury powołane przez Organizatora. Przebiegać ona będzie               

w dwóch etapach: 

a) eliminacje wstępne bez obecności autorów do 28.09.2017 r.  

b) konkurs finałowy z udziałem zaproszonych autorów i ich opiekunów, na który zostaną 

zaproszeni autorzy nagrodzonych prac wraz z opiekunami - 20.10.2017 r. godz. 10.00  

w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. 

 

11. Kontakt: Miejskie Centrum Kultury, ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 

tel. 54 282 25 25, 54 282 25 27. e - mail - konkursy@mckaleksandrowkujawski.home.pl 

 

 

Konkurs organizowany jest w ramach "Roku Edwarda Stachury w Aleksandrowie 

Kujawskim". 

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego, Wójt Gminy Aleksandrów 

Kujawski,  

 

Patronat medialny: Gazeta Pomorska, Gazeta Aleksandrowska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 2017r. 
do udziału w: 

 III WOJEWÓDZKIM KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  

INSPIROWANĄ TWÓRCZOŚCIĄ EDWARDA STACHURY.  

 

 

Oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu: 

 

Oświadczam, że praca konkursowa jest wykonana samodzielnie przez autora i nie była 

wcześniej publikowana lub nagradzana. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu w celach 

wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/.  

Poprzez wysyłanie pracy  na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę  na organizatora  prawo do 

wykorzystania ich w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator. 
 

 

 

………………………………………………                            ……………………………… 
                             (miejscowość i data)                                                                                                       ( podpis autora prezentacji)

  
 

 

 

 

*Wyrażam zgodę na udział ……………………………………….w konkursie . 
                                                                                     ( imię i nazwisko dziecka) 

 

…………………………………………….. 

                                                                                                   
czytelny podpis rodzica/opiekuna 

*wypełnić w przypadku osoby niepełnoletniej 

 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

 

Nazwa i adres szkoły zgłaszającej uczestnika 

 

 

Adres zamieszkania uczestnika  

 

 

Telefon kontaktowy  i adres e-mail zgłaszającego  

                                                            

 

Telefon kontaktowy i adres e-mail uczestnika 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika do prezentacji 

  


