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Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku
ogłasza siedemnastą edycję
powiatowego konkursu plastyczno-literacko-multimedialnego
pod hasłem

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Idee konkursu:
Na terenie gmin Milanówka, Grodziska Mazowieckiego, Brwinowa,
Podkowy Leśnej, Nadarzyna i innych gmin Mazowsza jest wiele zaniedbanych,
czasem wręcz zrujnowanych obiektów architektury.
Zdewastowane przez ludzi - zachowały jeszcze ślady urody.
Inne, opuszczone przez użytkowników, zostały wzięte we władanie przez
przyrodę. Utrwalmy te miejsca, namalujmy je, opiszmy.
Zwróćmy na nie uwagę, póki jeszcze istnieją a może przyczynimy się do ich ocalenia.
Warto także pamiętać o „Wielkich Zapomnianych”,
ludziach, którzy przez swoje działania, czyny i postawy wzbogacili naszą Małą Ojczyznę.
Żyją między nami lub odeszli, skromni bohaterowie,
których ślady pozostają w pamięci ludzkiej.
Należy je utrwalić i przekazać, by nie uległy zapomnieniu.
REGULAMIN KONKURSU
Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
Konkurs plastyczny
Format pracy:A3
Technika: kolorowy rysunek, kolaż, dowolne techniki malarskie
(pastela, akwarela, farba plakatowa).
Dopuszczalna jest kompozycja kilku prac tworzących łącznie format A3.
Wykluczamy prace zbiorowe
Każda szkoła może nadesłać 15 prac w każdej kategorii wiekowej

Konkurs literacki
Objętość: do trzech stron maszynopisu.
Dowolny gatunek: baśń, legenda, opowiadanie, wiersz, reportaż, wywiad, impresja.
Utwór musi być wyraźnie zainspirowany konkretnym, wybranym przez uczestnika
obiektem.
Wykluczone prace zbiorowe.
UWAGA! Ze względu na przewidywaną publikację fragmentów nagrodzonych prac,
prosimy również o elektroniczną wersję dokumentu, zapisaną na płycie CD.

Konkurs multimedialny
Prezentacja multimedialna w pliku o rozszerzeniu ppt, pptx lub odp
Minimum 10, maximum 20 slajdów zawierających do wyboru: zdjęcia, opis, pliki audio w
formacie mp3, fragment filmu (archiwalnego lub własnego) w formacie DivX, XVid lub
MPEG-4 zapisany w pliku z rozszerzeniem avi lub mp4, animacja.
Przypominamy, iż konieczne jest podanie źródeł wykorzystanych materiałów.
Prezentacje nadsyłamy na płycie CD lub DVD
UWAGA! Prace zbiorowe dopuszczamy jedynie w przypadku wykorzystania
minimum trzech różnych form przekazu informacji (tekst, dźwięk, grafika, film)
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie do pracy zdjęcia obiektuinspiracji(obiekt architektoniczny, osoba).
W jego doborze i sfotografowaniu pomóc mogą nauczyciele lub rodzice.
2. Prace powinny być wykonane samodzielnie, jedynie pod kierunkiem nauczyciela,
w miarę możliwości na zajęciach lekcyjnych lub pozalekcyjnych (nie w domu).
3. Pracę należy zakodować zgodnie z dołączoną do regulaminu instrukcją.
4. Uczeń sam decyduje, czy chce wziąć udział w kilku formach konkursowych, czy
tylko w jednej.
5. Zasady oceniania :
- prace będą oceniane oddzielnie w trzech kategoriach
- uczestnicy konkursu zostaną przydzieleni do jednej z 2 grup wiekowych
(osobno uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów).
6. Termin nadsyłania prac na adres:
Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa,
ul. Warszawska 52 B 05-822 Milanówek
upływa 5 marca 2018 roku. I bardzo prosimy o jego przestrzeganie
(nie decyduje data stempla pocztowego).

7. Prace nadesłane po terminie, niezgodne z regulaminem a także prace, dla których
inspiracją jest obiekt nie spełniający idei konkursu, nie będą brane pod uwagę.
8. O przyznaniu ilości nagród decyduje jury, w skład którego wejdą osoby
związane z działalnością kulturalną powiatu grodziskiego.
9. O wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród połączonego z
prezentacją wyróżnionych prac powiadomione zostaną szkoły i lokalne media.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć i treści
nadesłanych prac z podaniem autora pracy.
11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z
2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. Zm) przez organizatora konkursu w celach prowadzenia
konkursu, wyłonienia laureatów, przyznania nagród i zamieszczenia imienia i nazwiska
laureata na stronie internetowej www.mto.edu.pl
12. Złożenie pracy jest równoznaczne z przyjęciem warunków opisanych w regulaminie.

Prace konkursowe można odebrać w siedzibie organizatora w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 8 czerwca 2018 roku, po tym terminie prace przechodzą na
własność organizatora.

