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MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY WCHODZĄCY W SKŁAD ZESPOŁU WOLSKICH PLACÓWEK

EDUKACJI KULTURALNEJ OGŁASZA:

I Wojewódzki Konkurs Fotograficzno-Literacki

„Łap Chwilę– Z perspektywy przechodnia”
I. Konkurs  skierowany  jest  do  dzieci  i  młodzieży  od  9  do  19  roku  życia  uczęszczającej  do  placówek

edukacyjno - wychowawczych na terenie województwa Mazowieckiego. Do konkursu można zgłaszać się

poprzez placówkę, jak również indywidualnie.

II. Celem Konkursu jest:  

 promowanie fotografii oraz poezji, eseistyki i publicystyki jako dziedzin sztuki,

 wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu, aktywizacja twórcza,

 rozwój zdolności twórczych i umiejętności samodzielnego myślenia u młodych ludzi,

 kształtowanie świadomości kulturalnej, historycznej oraz przynależności do tradycji i regionu. 

III. Kryteria pracy konkursowej:

Uczestnik może złożyć pracę na konkurs w dwóch kategoriach

• Literackiej: 

1.  poezja:  maksymalnie  dwa  utwory  poetyckie  (wiersze,  fraszki,  teksty  piosenek  itp.);

2.  jeden krótki utwór literacki (opowiadanie, pamiętnik itp.) eseistyka i publicystyka (reportaż, esej

itp.)  do  3  stron  A4  maszynopisu  -  czcionką  Times  New  Roman  roz.  12,

interlinia 1,5. 

• Fotograficznej:  samodzielnie  wykonane  zdjęcie  w  formie  odbitki  o  formacie  13x18  cm  .

Technika wykonania zdjęcia jest dowolna, lecz zachęcamy do korzystania z aparatu w telefonie.

IV.  Warunki uczestnictwa w konkursie:

 Pracę opatrzoną w metryczkę (Załącznik nr 1) oraz z dołączonymi zgodami (Załącznikiem nr 2)

należy:

1. dostarczyć do placówki w formie papierowej osobiście lub pocztą1 na adres : Zespół Wolskich

Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Brożka 1a, 01-442 Warszawa (placówka jest czynna:

pon.–czw.  w  godz.  10.00-20.00,  pt.  w  godz.  10.00-19.00)  do  29  stycznia  2021.

1 O zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data dostarczenia przesyłki do placówki, a nie data stempla pocztowego.



2.  jak  również  wysłać  w formie elektronicznej  na adres e-mail:  zwpek.imprezy  @gmail.com   –  

w temacie wiadomości wpisując „Łap Chwilę- Z perspektywy przechodnia” do 29 stycznia 2021.

 Warunkiem  zakwalifikowania  pracy  do  konkursu  jest  dołączona  do  pracy  metryczka  oraz

podpisany  Załącznik  nr  2  dołączone  do  pracy  oraz  dostarczenie  pracy  w  formie  zarówno

papierowej jak i elektronicznej. Do podpisania Załącznika nr 2 upoważniony jest prawny opiekun

uczestnika lub uczestnik konkursu, jeśli jest pełnoletni.

 Prace mogą być zgłaszane poprzez instytucję (np. szkołę, dom kultury) lub indywidualnie.

 Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 15 prac.

 Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w każdej z kategorii.  

V.  Uczestnicy konkursu będą oceniani w 3 kategoriach wiekowych:

1. 9-12 lat;  2.  13-15 lat;  3.  16-19 lat 

VI.Komisja Konkursowa

• Dyrektor Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej powołuje Komisję Konkursową oraz jej

Przewodniczącego. W skład Komisji wchodzi 6 członków.

• Przewodniczący odpowiada za pracę Komisji (czas i miejsce posiedzeń), a także wyznacza osobę

odpowiedzialną za sporządzenie protokołu z obrad Komisji.

• Komisja  czuwa nad  prawidłowością  przebiegu  konkursu,  dokonuje  oceny  prac  konkursowych,

wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje 3 pierwsze nagrody i wyróżnienia według uznania

w każdej z kategorii, uwzględniając następujące kryteria: samodzielność wykonania, zgodność z

tematem,  stopień  trudności  wykonania  pracy,  walory  artystyczne:  kompozycja,  technika

wykonania, wartość artystyczna.  

• Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, a decyzje podejmowane są większością głosów 

w obecności przynajmniej 4 z 6 członków komisji.

VII. Informacje ogólne:

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 Dla osób nagrodzonych i wyróżnionych przewidujemy interesujące nagrody oraz dyplomy.

 Lista  nagrodzonych  osób,  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej  Zespołu  Wolskich

Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie – www.zwpek.pl do dnia 28 lutego 2021.

 Gala  rozdania  nagród  i  wyróżnień  Konkursu  nastąpi  podczas  uroczystego  otwarcia  Wystawy

Pokonkursowej,  która  odbędzie  się  16.04.2021 o  godzinie  14.00  w  holu  głównym  

Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Brożka 1a.

 Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania fragmentów prac literackich w prezentacji prac

http://www.zwpek.pl/
mailto:imprezy.zwpek@gmail.com


konkursowych, na naszej stronie internetowej i  innych oficjalnych mediach Zespołu Wolskich

Placówek  Edukacji  Kulturalnej, lecz  nie  w  formach  obraźliwych  lub  ogólnie

uznanych za nieetyczne.

 Ze względów epidemiologicznych Gala oraz Wystawa Pokonkursowa decyzją Dyrekcji placówki

mogą odbyć się w formie online. W takim wypadku po odbiór nagród zapraszamy do 30.04.2021

do  Zespołu  Wolskich  Placówek  Edukacji  Kulturalnej  w  Warszawie,  ul.  Brożka  1a.

Upominków NIE WYSYŁAMY POCZTĄ. 

 Nie ma możliwości odbioru prac zgłoszonych w konkursie.

Informacje: Alicja  Wąsik  koordynator  ds.  imprez  (22)  836  13  13  lub  pod  adresem  e-mailowym

imprezy.zwpek@hotmail.com     

Opis konkursu:

Pragniemy rozwinąć w młodzieży umiejętność spojrzenia na świat z własnej perspektywy (nie) zwykłych ludzi.

Każdy z nas zauważa  inne fascynujące rzeczy i zjawiska, warto więc czasem zatrzymać się i spojrzeć na to,

co jest wokół nas, na najbliższą przestrzeń, rodzinną miejscowość czy wyjątkowość bliskiego nam wszystkim

Mazowsza.  

Pragniemy zachęcić do udania  się na spacer i poświęcenia chwili  na zastanowienie się za czym podążamy,

co nami kieruje, jaki świat chcielibyśmy oglądać, a może czego nie zauważamy w otaczającej nas rzeczywistości.

Współcześnie mało mamy czasu na to by usiąść i poświęcić chwilę dla siebie i swoich myśli, więc zachęcamy do

refleksji nad tym co nas otacza na codzień.


