REGULAMIN
KONKURSU ARTYSTYCZNEGO
„POZNAŃ PEŁEN EMOCJI”
1. Konkurs organizowany jest przez: Fundację Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS
oraz Urząd Miasta Poznania.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I – III oraz IV – VIII szkół podstawowych terenu
miasta Poznania. W sposób szczególny do konkursu zaproszone są dzieci, które czynnie
włączają się w życie klasy i szkoły, są członkami klasowych bądź szkolnych kół
zainteresowań, angażują się w organizowane konkursy i olimpiady.
3. Celem konkursu jest:
A. Kształtowanie w dzieciach postawy obywatelskiej;
B. Umacnianie patriotyzmu lokalnego;
C. Budowanie poczucia odpowiedzialności za otoczenie w jakim żyjemy
D. Utworzenie z 20 laureatów konkursu Dziecięcej Rady Miasta, która weźmie udział w
jednorazowych obradach/debacie wraz z panem Grzegorzem Ganowiczem –
Przewodniczącym Rady Miasta Poznania dnia 31.05.2019 r. Tematem debaty będzie
Poznań pełen emocji;
E. Docenienie dotychczasowych osiągnięć uczniów i wyróżnienie ich w postaci
nominacji do Dziecięcej Rady Miasta Poznania.

Konkurs ma być inspiracją do twórczej refleksji dzieci nad miastem Poznań, miejscami, z
którymi dzieci się utożsamiają i które oceniają jako przyjazne. W artystyczny sposób opisują
wydarzenia, miejsca, postaci, wspomnienia związane z Poznaniem, które budzą w nich
emocje częściej pozytywne, a czasem negatywne. Praca konkursowa może także zawierać
wskazanie problemów, jakie dzieci zauważają w mieście oraz sugestii zmian na lepsze z
uwzględnieniem dziecięcych potrzeb.

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS
Adres: ul. Nowowiejskiego 15/15a, 61-732 Poznań Tel./Fax: (+48 61) 855-25-45
Internet: www.ars.org.pl email: ars@ars.org.pl
Regon: 634564128, NIP: 7781418292, KRS: 0000192877
Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A
09 2030 0045 1110 0000 0284 6990

4. Szczególnie cenny będzie emocjonalny, żywy opis, który dotyczyć będzie miejsc, w
których dzieci żyją i spędzają czas na co dzień (podwórek, dzielnic, parków, szkoły),
poprzez który pokażą co je cieszy, co złości, co wzbudza ich zachwyt i dumę, pobudza
wyobraźnię i motywuje do zmian na lepsze!
5. Przedmiotem oceny konkursowej będzie
A. praca płaska w formacie A4, wykonana techniką dowolną
B. krótkie formy literackie, do wyboru: opowiadanie, esej lub wiersz
C. fotografia
D. krótki film nakręcony dowolną techniką

6.

Aby wziąć udział w konkursie potrzebna jest:
A. Podpisanie pracy w następujący sposób:
imię i nazwisko
wiek uczestnika, klasa
nr i adres szkoły
imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy
B. Złożenie prac w terminie– do 21.05.2016 do godz. 17.00
do siedziby:
Fundacji Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS
Ul. Nowowiejskiego 15/15a
61-732 Poznań
z dopiskiem ,,POZNAŃ PEŁEN EMOCJI”

7. Warunki techniczne dostarczenia prac:
A. praca płaska w formacie A4 - dostarczona pocztą lub osobiście do siedziby fundacji
B. krótkie formy literackie – dostarczone pocztą lub osobiście do siedziby fundacji
C. fotografia
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– w formie elektronicznej w formacie .jpg lub .png dostarczona na maila:
warsztaty@ars.org.pl
- wydrukowana i dostarczona pocztą lub dostarczona osobiście
- nagrana na płycie CD i dostarczona pocztą lub elektronicznie
D. krótki film nagrany dowolną techn
– w formie elektronicznej w formacie 3GP, MP4, MOV, AVI , DVD, VCD
dostarczony na maila: warsztaty@ars.org.pl
- nagrany na płytę CD/DVD i dostarczona pocztą lub elektronicznie do fundacji
8. Komisja konkursowa ocenia prace biorąc pod uwagę:
prace plastyczne:


zgodność pracy z tematem konkursu



ciekawe ujęcie tematu pracy,



oryginalność,



technika artystyczna,



estetyka pracy



samodzielność wykonania

prace literackie:


zgodność pracy z tematem konkursu



ciekawe ujęcie tematu pracy



oryginalność,



poprawność językowa,



twórczy charakter pracy,



ogólna estetyka;



samodzielność wykonania

fotografie:
 ciekawe ujęcie tematu zdjęcia
 oryginalność
 twórczy charakter zdjęcia
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 zgodność zdjęcia z tematem konkursu
 samodzielność wykonania

filmy
 zgodność filmu z tematem konkursu
 żywy, dziennikarski styl
(forma do wyboru: informacja, felieton, reportaż, wywiad etc.)
 ciekawe ujęcie tematu filmu
 oryginalność
 czas trwania nie dłuższy niż 5 minut

10 . Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń:
a) niespełniających wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie;
b) naruszających dobre obyczaje (w rozumieniu obowiązującego prawa);
c) naruszających prawo, w szczególności prawo autorskie i/lub prawo w zakresie ochrony
wizerunku;
d) których jakość wykonania powoduje, że są nieczytelne.
11. W konkursie zostanie wyłonionych 20 laureatów. Laureaci zostaną poinformowani
telefonicznie oraz mailowo:
a) poprzez kontakt ze szkołą
b) poprzez kontakt z opiekunem
12. Nagrodą dla zwycięzców konkursu jest współtworzenie Dziecięcej Rady Miasta oraz
nagrody rzeczowe. Finał wydarzenia odbędzie się 31 maja przy Urzędzie Miasta Poznania
na Placu Kolegiackim. Wybrane przez kapitułę konkursu dzieci zwiedzą Urząd Miasta,
zasiądą także w fotelach radnych biorąc udział w dyskusji o Poznaniu. Wybrani laureaci
konkursu będą mogli także zaprosić swoich rodziców, dziadków oraz całą klasę do udziału w
festynie z okazji Dnia Dziecka na placu przy urzędzie. Udział laureatów w wydarzeniu jest
obowiązkowy.
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13. Do udziału w wydarzeniu zaproszona jest także klasa laureata.
14.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej eliminacji prac niespełniających warunków
konkursu.
15.Organizator zastrzega sobie prawo do rozporządzania pracami konkursowymi na wszystkich
polach eksploatacji, w tym w szczególności rozpowszechniania i zwielokrotniania prac.
16. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych
i filmowych dotyczących wykonanych prac w prasie i telewizji oraz innych mediach
reklamujących konkurs i wystawy.

17. Złożenie prac do konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego
regulaminu oraz zapoznanie się i akceptację na klauzulę dotyczącą RODO znajdującą się na
stronie internetowej fundacji: http://ars.org.pl/ w zakładce dokumenty.
18. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:

Magdalena Mellin
Mail: warsztaty@ars.org.pl
Tel: 577 620 888; 61 855 25 45
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