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REGULAMIN  XII  EDYCJI KONKURSU MULTIMEDIALNEGO                                                                                        
pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie – Europa” 2022/2023 

 

TEMATYKA KONKURSU:  
 

XII edycja konkursu poświęcona jest Europie, widzianej oczami młodych twórców. Chcemy, 
żebyście opowiedzieli o miejscach, które Was w Europie zachwycają, o tym, jak widzicie 
ten obszar geograficzny, który jest piękny, interesujący i różnorodny od morza, przez 
niziny, wyżyny, jeziora, rzeki, lasy, pola aż do gór. Zachęcamy, abyście pokazali nam miejsca 
ciekawe, niepowtarzalne, klimatyczne zakątki znane tylko wąskiej grupie mieszkańców lub 
te nowoczesne, znane w Europie i na świecie. Pokażcie miasta, miasteczka i wsie po 
których spacerując, można chłonąć ślady bogatej historii albo miejsca gdzie można jeszcze 
podziwiać naturalne piękno przyrody w Europie.  
Tematem pracy może być także życie i twórczość sławnych artystów, poetów, naukowców, 
kompozytorów oraz inni wybitnych ludzi tworzących i mieszkających w Europie jako 
autorytetów do naśladowania i podziwiania. Temat pracy konkursowej  pt. „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie - Europa” ograniczamy do zaprezentowania wybranych miejsc 
czy osób. 

 
CELE KONKURSU :  
 

· tworzenie trwałej więzi z regionem, w którym młodzi ludzie mieszkają;  
· budzenie zainteresowania problemami, historią i współczesnością „małej” i „dużej” 

Ojczyzny oraz Wspólnoty Europejskiej;  
· wdrażanie do umiejętnego tworzenia komunikatów medialnych;  
· kształtowanie postaw  patriotycznych i proeuropejskich  dzieci i młodzieży; 
· doskonalenie umiejętności informatyczno - multimedialnych uczniów;  
· kształcenie wyobraźni, indywidualizmu, artystycznej kreatywności, rozwijanie 

talentów. 
 
 PRACE KONKURSOWE BĘDĄ OCENIANE W DWÓCH GRUPACH WIEKOWYCH: 
 

1. uczniowie klas: III – V 
2. uczniowie klas: VI - VIII  

 
FORMA PRACY KONKURSOWEJ:   
 

· prezentacja multimedialna lub film (uczniowie mają za zadanie przygotować  pokaz 
slajdów lub film);  

· czas prezentacji/filmu nie może przekraczać 20 minut; 
· na konkurs należy nadsyłać prace, które nie były publikowane i nagradzane w innych 

konkursach.  
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TERMINY I MIEJSCA:  
 

· Uczestnicy konkursu  są zobowiązani  dostarczyć prace w określonej regulaminem 
formie  
i miejscu.  

· Podczas etapu szkolnego  komisje szkolne wybierają maksymalnie 5 prac w każdej 
kategorii wiekowej. 

· Prace należy dostarczyć do sekretariatu MDK „Muranów” lub wysłać mailem na adres: 
mrutkowska@mdk-muranow.waw.pl do dnia 8 maja 2023 roku (potwierdzeniem 
zgłoszenia pracy na konkurs będzie zwrotny mail od koordynatora konkursu na adres z 
którego została wysłana praca lub adres podany w opisie pracy dostarczonej 
bezpośrednio do MDK-u. W przypadku braku informacji zwrotnej od organizatora 
konkursu,  prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem. 

· Opis prac powinien zawierać następujące dane: imię, nazwisko i wiek autora, klasa, 
imię  i nazwisko opiekuna oraz nazwa i adres szkoły.  

· Komisja konkursowa oceni prace i wyłoni zwycięzców.  
· Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy, nagrody i wyróżnienia. 
· Laureaci konkursu o dokładnym terminie finału zostaną poinformowani przez 

organizatora konkursu. 
· Podsumowanie konkursu planowane jest w I połowie czerwca 2023 r. 
· Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  MDK „Muranów”.   

 
 UWAGI:  
 

· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nierozwiązania konkursu w planowanym 
pierwotnie terminie, jeśli liczba lub jakość zgłoszonych prac uniemożliwi ich rzetelną 
ocenę lub wystąpią inne uzasadnione okoliczności losowe.  

· Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic/ prawny 
opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac nadesłanych  na konkurs, w 
celach promowania działalności organizatora.  

· Nadesłanie 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. 

· Konkurs będzie przebiegał z dostosowaniem się do aktualnych wytycznych MEiN, GIS 

oraz MZ. 

· Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie 
oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych 
 i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 
terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 
 

Organizator:  
Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida 
00-178 Warszawa ul. Stawki 10 
Tel. 22 635 82 84; 723 244 930 
www.mdk-muranow.waw.pl 
e- mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl 
Koordynator konkursu: 
Marta Rutkowska 
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