
 

 

 

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU SZTUKI AUDIOWIZUALNEJ 

„OJCZYZNA JEST TU I WE MNIE” 

Organizator konkursu: 
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach 

Współorganizatorzy konkursu:  

Muzeum w Dzierżoniowie 

Patronat medialny: 

Doba.pl, TV Sudecka 

Obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad 

znaczeniem tego wydarzenia. W świecie zdominowanym przez elektronikę oraz wirtualną 

rzeczywistość stawiamy pytanie o współczesną definicję patriotyzmu oraz wartości jakimi są 

niepodległość i wolność. Różnorodność pokoleniowa będzie z pewnością stanowiła dodatkową 

wartość prezentowanych prac w ramach konkursu. Dlatego odpowiedzi na pytania szukamy wśród 

różnych grup wiekowych. 

Celami konkursu jest: 

• Kształtowanie wrażliwości patriotycznej oraz promowanie postaw obywatelskich 

• Aktywizacja społeczna i kulturalna różnych grup wiekowych 

• Promowanie otwartości na krytyczne rozumienie otaczającej rzeczywistości 

• Inspirowanie do wypowiadania się na ważne społeczne tematy 

• Zachęcanie do poznawania i wykorzystywania nowoczesnych technologii 

• Promocja zaangażowania, innowacyjności, uzdolnień.  

 
Konkurs ma charakter powiatowy, a jego ideą jest poznanie definicji współczesnego patriotyzmu 

oraz poszukiwanie przykładów postaw i zachowań wartych naśladowania w wymiarze 

codziennym, lokalnym a nawet sąsiedzkim. Ich prezentacja umożliwi dyskusję międzypokoleniową 

oraz kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich.  

Kategorie konkursu:  
Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach: 

• Prace indywidualne 

• Prace zespołowe. 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii wiekowych,  
w przypadku zgłoszenia dużej ilości prac.  
 
Warunki uczestnictwa:  

1. Zadaniem uczestników/uczestniczek jest przygotowanie prezentacji audiowizualnych 

(zwanej dalej prezentacjami), w których autor/autorzy odniosą się do słów Romana 

Dmowskiego: „Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne 

zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć  

i pracować”. Hasło konkursu „Ojczyzna jest tu i we mnie” stanowi dla autorów i autorek 



źródło inspiracji, nie musi się dosłownie pojawić w przygotowanym materiale 

konkursowym.  

2. Do konkursu prace mogą składać osoby od 10 roku życia. Wraz z pracą składany jest 

formularz zgłoszeniowy, który zawiera zgody niezbędne do realizacji konkursu oraz 

promocji laureatów. 

3. Prace indywidualne wykonuje jedna osoba, która jest autorem pomysłu i realizacji 

materiału audiowizualnego. 

4. Prace zespołowe wykonuje grupa minimum 4 osób, która wspólnie pracuje nad 

przygotowaniem materiału na konkurs. Wiek uczestników grupy nie musi być jednorodny. 

Promowane w tej kategorii będą grupy międzypokoleniowe. Zespoły mogą tworzyć grupy 

nieformalne, które na czas realizacji konkursu podają w zgłoszeniu nazwę grupy lub mogą 

reprezentować placówki lub instytucje (np. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki). 

5. Prezentacje audiowizualne powinny mieć format MP4, nagrane na płycie CD/DVD. 

6. Każda osoba/drużyna może zgłosić na konkurs jedną prezentację. 

7. Prezentacja powinna trwać od 1 do 3 minut. 

8. Prezentacja powinna zawierać informacje o tytule, autorze/autorach, placówce/jednostce 

jaką reprezentują (jeśli dotyczy) oraz zawierać odniesienia bibliograficzne do 

wykorzystanych materiałów (jeżeli dotyczy). 

9. Prace przedstawione w konkursie powinny być pracami wcześniej niepublikowanymi, nie 

zgłoszonymi do innych konkursów. 

10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac oraz wyrażeniem zgody przez 

autorów prac konkursowych na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i 

Sportu w Łagiewnikach swoich danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

11. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Kryteria oceny prezentacji: 

1. Sposób interpretacji tematu 

2. Wyraz artystyczny, estetyka (kolor, grafika, animacje, dźwięk) 

3. Dbałość o efektywne wykorzystanie czasu i zainteresowanie odbiorcy 

4. Innowacyjność (praca przyciągająca uwagę odbiorcy, pomysłowa, niekonwencjonalna) 

5. Włączenie idei współpracy międzypokoleniowej do realizowanego projektu 

Terminy: 

1. Nabór prac konkursowych trwać będzie od  02 maja do 28 września 2018 r. W tym okresie 

możliwe jest składanie zgłoszeń i prezentacji.  

2. Prace konkursowe wraz ze zgłoszeniem należy złożyć lub przesłać na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach 

ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki 

z dopiskiem: Konkurs „OJCZYZNA JEST TU I WE MNIE”,  Łagiewniki 2018r. 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 

1. Konkurs oceniać będzie Komisja, powołana przez Dyrektorkę Gminnego Ośrodka Kultury, 

Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach. 



2. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez 

Komisję. 

3. Wyniki konkursu podane zostaną do 30 września 2018 roku, poprzez ich upublicznienie na 

stronie internetowej GOKBiS. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne. 

5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 07 października 2018 roku w Łagiewnikach. O 

miejscu i godzinie spotkania Organizatorzy poinformują mailowo uczestników Konkursu. 

6. Dla autorów/autorek zwycięskich prac przewidziano dyplomy oraz nagrody finansowe:  

W kategorii prac indywidualnych 
▪ I miejsce: nagroda 450,00 zł 
▪ II miejsce: nagroda 300,00 zł 
▪ III miejsce: nagroda 150,00 zł 

W kategorii prac grupowych, zespół otrzymuje: 
▪ I miejsce: nagroda 700,00 zł 
▪ II miejsce: nagroda 500,00 zł 
▪ III miejsce: nagroda 300,00 zł 

Nagrodzona praca zbiorowa nie jest mnożona przez ilość uczestniczących w nagraniu osób. 
 
Informacje dodatkowe: 

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach prawa do wykorzystania prac na 
następujących polach eksploatacji: używania w Internecie oraz w innych formach 
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, 
optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera). 

2. Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane ich autorom. 

3. Wszelkich informacji dodatkowych udziela Wioleta Wawrzyniak koordynator konkursu, 
tel. 74 8939397. 

4. Kwestie nie objęte Regulaminem zostaną rozstrzygnięte przez organizatora konkursu  
i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gokbis.pl 

 
 

  

http://www.gokbis.pl/


  

 

 

Karta zgłoszenia 
 DO UDZIAŁU W POWIATOWYM KONKURSIE SZTUKI AUDIOWIZUALNEJ 

„OJCZYZNA JEST TU I WE MNIE” 

Tytuł pracy  

 

Imię i nazwisko 

autora/ów, w 

przypadku grup nazwa 

grupy (opcjonalnie) 

 

 

 

 

 

 

Klasa  

Nazwa szkoły / placówki 

(opcjonalnie) 

 

Adres i telefon 

szkoły/innej placówki 

 

Imię i nazwisko 

opiekuna 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na publikację pracy  mojej/mojego dziecka* zgłoszonej do Powiatowego Konkursu Sztuki 
Audiowizualnej „OJCZYZNA JEST TU I WE MNIE”. W związku z wymogiem umieszczenia danych osobowych 
mojego dziecka w postępowaniu konkursowym oraz ewentualną publikacją pracy zgłoszonej do konkursu -  
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. nr 101 poz.926 
z póź. zm.)  wyrażam zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
konkursu i zrealizowania jego celów określonych w regulaminie oraz na emisję materiałów na stronach Gminnego 
Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach oraz na portalu DOBA.PL, TV Sudecka i Muzeum Miejskie  
w Dzierżoniowie. Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane ich autorom. 
*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………………..                …………………………………… 

miejscowość, data                                              czytelny podpis 


