REGULAMIN KONKURSU WEWNĘTRZNEGO
OGLĄDAMY SŁOWA NORWIDA

1. Konkurs Oglądamy słowa Norwida (dalej jako – konkurs) jest
przeznaczony dla uczestników zajęć popołudniowych.
TEMAT KONKURSU
2. Zadaniem uczestników konkursu jest zwizualizowanie w technice
plastycznej, filmowej lub innej technice multimedialnej jednego z dwóch
podanych fragmentów utworu Cypriana Kamila Norwida (lub obu):
a) Odpowiednie dać rzeczy – słowo.
(fragment z utworu Ogólniki)
b) Bo piękno na to jest, by zachwycało.
(fragment z utworu Promethidion)

TECHNIKA WYKONANIA PRACY
3. Osoba biorąca udział w konkursie może przedstawić dowolną liczbę prac:
a) na papierze o formacie A4 lub A3 (technika dowolna lub mieszana:
rysunek dowolnymi kredkami, obraz dowolnymi farbami, mozaika,
węgiel rysunkowy itd.);
b) jako nagranie w technice cyfrowej (kamera, telefon itp.) prezentacji
z wykorzystaniem dowolnych metod teatralnych i parateatralnych:
scenka, pantomima, kukiełki, teatrzyk lalkowy, teatrzyk cieni itp. W tym
celu można użyć dowolnego z popularnych programów graficznych
(np. TikTok, Windows Movie Maker itp.). Nagranie powinno być krótsze
niż 5 minut i zapisane w formacie mp4. W nagraniu musi pojawić się
wybrany cytat: jako napis lub wypowiedź.
TERMIN I SPOSÓB ODDANIA
4. Prace konkursowe do 31 maja 2021 r. można:

a) przekazać za pośrednictwem nauczycieli prowadzących zajęcia
b) przekazując w portierni,
c) przesyłać na adres e-mail: mkielbus@mdk-muranow.waw.pl
5. Do pracy należy dołączyć następujące informacje (na odwrocie pracy
plastycznej lub za pośrednictwem e-mail w przypadku nagrania):
wybrany z podanych cytatów C.K. Norwida, imię i nazwisko autora
pracy, jego wiek oraz nr telefonu.

KRYTERIA OCENY PRAC
6. Jury oceniać będzie prace pod kątem:
a) zgodności pracy z tematem i regulaminem konkursu,
b) pomysłowości,
c) estetyki wykonania.

WYNIKI
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu na naszej stronie
internetowej: www.mdk-muranow.waw.pl. Nagrody zostaną przekazane
indywidualnie podczas zajęć, na które uczęszcza laureat.

UWAGA!
8. Prace zgłoszone na konkurs stają się własnością organizatora konkursu
i mogą być wykorzystane w całości lub we fragmentach do publikacji
w celach promocyjnych. Uczestnik konkursu – a w przypadku
uczestników niepełnoletnich ich rodzic, prawny opiekun – wyraża zgodę
na nieodpłatne wykorzystywanie prac nadesłanych na konkurs w celach
promowania działalności organizatorów. Zgłoszenie pracy na konkurs jest
tożsame
ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane
za przyjęcie przez uczestnika konkursu – a w przypadku uczestnika
niepełnoletniego jego rodzica, prawnego opiekuna – wszystkich
warunków niniejszego regulaminu.

KOORDYNATOR KONKURSU: Marcin Kiełbus
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www.mdk-muranow.waw.pl
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