W 70. rocznicę założenia Nowej Huty
Konkurs literacki, fotograficzny i na komiks
dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i uczniów gimnazjów
oraz uczniów XXX LO w Krakowie

Nowa Huta - wczoraj i dziś
ORGANIZATOR
XXX Liceum Ogólnokształcące im. św. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego w Krakowie
PATRONAT HONOROWY:
Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta
Dzielnica XIV Czyżyny
Cele konkursu:
 popularyzacja wiedzy na temat historii i tradycji Nowej Huty w 70.rocznicę powstania miasta ,
 kształtowanie umiejętności tworzenia własnych tekstów i innych wypowiedzi artystycznych; rozwój
talentów,
 wspieranie postaw obywatelskich, społecznych i kulturowych uczniów.

Forma konkursu:
 Konkurs adresowany jest uczniów klas ósmych, gimnazjalistów oraz uczniów XXX LO w Krakowie. Jury będzie
analizować prace w kategoriach wiekowych i gatunkowych.
 Uczestnik biorący udział w konkursie:
 zapoznaje się z historią powstawania Nowej Huty oraz losami miejsc i osób z nią związanych,
 zapoznaje się z obiektami historycznymi i przestrzenią dawnego miasta.
 Uczeń lub dwoje uczniów przygotowują pracę w wybranej kategorii gatunkowej (opowiadanie, kolaż lub
komiks) inspirowaną historią i kulturą Nowej Huty w szerokim ujęciu.
 Uczestnicy konkursu realizują poniższe wyznaczniki gatunku i treści:
OPOWIADANIE: tekst literacki realistyczny lub fantastyczny, którego bohaterami są mieszkańcy Nowej Huty,
ich losy wplecione są w wybrane wydarzenia historyczne, które wymagają podjęcia ważnych decyzji
życiowych; tekst o objętości 2-3 stron formatu A4, czcionka Times New Roman14, odstęp 1,5.
KOLAŻ FOTOGRAFICZNY: 2-3 zestawy złożone z par zestawionych fotografii: zdjęcie z przeszłości Nowej Huty
(pamiątki rodzinne lub pozyskane ze wskazaniem źródła – zapis na/obok fotografii) i autorska fotografia stanu
obecnego danej przestrzeni;
KOMIKS: trzy karty formatu A4 (4 sceny na karcie) komiksu (rysunki i tekst), wykorzystując tylko narzędzia
piszące na czarno (pisak, pióro, tusz lub długopis), używając białego lub jasnego tła.

 Uczestnicy nadają tytuł swojej pracy i razem ze skanem wypełnionej karty zgłoszeniowej przesyłają
elektronicznie na adres: konkurs@zso14.pl (praca konkursowa zapisana w pdf. oraz skan podpisanej
odręcznie karty zgłoszeniowej).
 Uczestnik dołącza do pracy (jak wyżej) – skan lub zdjęcie – indywidualnej karty zgłoszeniowej z danymi
i odręcznym podpisem pod oświadczeniem (jeżeli pracę przygotowały dwie osoby, każda wypełnia
indywidualne zgłoszenie).
 Materiały przesyłane elektroniczne muszą być opisane w sposób pozwalający na identyfikację, np. nazwisko
i imię autora. opowiadanie/komiks/karta.
 Uczestnicy konkursu przesyłają wyłącznie prace przygotowane samodzielnie, nigdzie dotąd niepublikowane
czy nagradzane.
 Konkurs nie ma ograniczeń terytorialnych; jeden uczeń może przygotować prace w więcej niż jednej kategorii.

Termin nadsyłania prac: do 31 maja 2019 roku
Nagrody:
Nagrody książkowe oraz publikacja prac laureatów na stronie Organizatora.
Wyeksponowanie prac laureatów w przestrzeni Klubu 303 Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (wrzesień 2019)
Możliwość zdobycia dodatkowych punktów w czasie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej (2 pkt.)
Podziękowania dla opiekunów merytorycznych.

Dodatkowe informacje:
Pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres: konkurs@zso14.pl
Prace konkursowe i skan karty zgłoszeniowej uczestnicy przesyłają tylko w formie elektronicznej.
Do pracy musi być dołączona karta zgłoszeniowa według zamieszczonego wzoru.
Recenzji i oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Komisja Konkursowa będzie oceniać prace, biorąc pod uwagę zgodność z tematem; poprawność
wykorzystanych kontekstów historycznych i kulturowych; jakość literacką, sprawność warsztatową.
Uczestnicy Konkursu powiadomieni zostaną elektronicznie o wynikach pracy Komisji Konkursowej.
Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom i finalistom odbędzie się w czerwcu 2019 roku.
Nazwiska laureatów opublikowane będą na stronie internetowej Organizatora.
Prace konkursowe stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystane w materiałach
promocyjnych i edukacyjnych.

PATRONAT HONOROWY:

_____________________________________________________________________________________
KARTA ZGŁOSZENIOWA
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Imię i nazwisko Autora:
Adres zamieszkania Autora:
Telefon i e-mail Autora lub Opiekuna Autora:
Nazwa i adres Szkoły:
ewentualnie imię i nazwisko Nauczyciela:
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem autorem pracy, którą zgłaszam do Konkursu oraz posiadam do niej pełne prawa autorskie.
Wyrażam zgodę na:
- - przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu
- - wykorzystanie przez Organizatorów mojej pracy konkursowej do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej p
publikację we fragmentach lub całości.
PODPIS AUTORA I OPIEKUNA

