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X konkurs dla miłośników Warszawy
Warszawa – Moje Miasto

REGULAMIN
Organizator:
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, 
ul. Jezuicka 4, Warszawa.

Cele:
1. Promowanie aktywności twórczej uczniów warszawskich szkół.
2. Upowszechnianie wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wie-
dzy o Warszawie.
3. Podnoszenie umiejętności pracy w trybie projektu zwieńczonego publiczną pre-
zentacją.
4. Upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa młodzieży w poznawaniu lokalne-
go dziedzictwa kulturowego („Małe ojczyzny”).
5. Zaprezentowanie Warszawy oczami młodych ludzi, jej historii, architektury, sztuki, 
przestrzeni miejskiej i wydarzeń lokalnych.

Uczestnicy:
Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 
uczniowe uczęszczający na zajęcia w domach kultury, klubach  i placówkach edukacji 
pozaszkolnej na terenie Warszawy. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu
podpisanego odręcznie formularza zgłoszenia i prezentacji konkursowej. 
Formy elektroniczne (film, PowerPoint) przyjmujemy na nośniku.
2. Prace mogą mieć dowolną formę artystyczną (film, prezentacja multimedialna, 
plansze, makiety) pozwalającą na aktywną narrację uczestnika Konkursu. 
Jeśli uczestnik Konkursu zgłasza film, jego długość nie może przekraczać 10 minut 
z całego czasu prezentacji i musi mieć oprawę dźwiękową. Film może być kręcony 
telefonem komórkowym, ale musi posiadać najlepszą dostępną jakość. 
3. Uczestnicy zgłaszają się do Konkursu indywidualnie lub zostają wytypowani przez 
szkoły.
4. Zwycięzców Konkursu wyłania jury.
5. Całkowity czas prezentacji nie powinien przekraczać 20 minut.

Jury:
Prezentacje oceniać będzie Jury powołane przez dyrektora Stołecznego Centrum 
Edukacji Kulturalnej.

Terminy:
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 marca 2017 r.
Termin przeglądu prezentacji: 28-29 marca (wtorek, środa) 2017 r.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z prezentacją najlepszych prac 
odbędzie się 31 marca 2017 r. (piątek).

Ocenie podlegać będą:
1. Interesujący dobór tematów.
2. Oryginalna forma prezentacji.
3. Zawartość merytoryczna wystąpienia a także zebrane samodzielnie wiadomości.

Nagrody:
Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia (jeżeli charakter prezentacji wymaga 
zaangażowania i udziału więcej niż jednej osoby, jury przyznaje niezmiennie tylko 
jedną nagrodę rzeczową za pracę konkursową).

Finansowanie:
Konkurs finansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Informacje dodatkowe:
1. Organizator oferuje możliwość konsultacji z reżyserem,  historykiem i historykiem 
sztuki, którzy mogą pomóc uczestnikowi w przygotowaniu prezentacji finałowych.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania prze-
słanego projektu w całości lub we fragmentach, poprzez umieszczenie na stronie 
www.scek.pl  oraz w materiałach reklamowych SCEK, na co uczestnik wyraża zgodę, 
przystępując do Konkursu (licencja).
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania imie-
nia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika konkursu, na co uczestnik wyraża zgodę 
przystępując do Konkursu. 

Koordynatorka Konkursu:
Martyna Gryżewska
Dział Organizacji Imprez Edukacyjnych i Artystycznych SCEK 
ul. Jezuicka 4, Warszawa, poniedziałek-piątek w godz. 09.30-18.00
tel.: 22 227 06 11, 22 277 06 18 
www.scek.pl, e-mail: mgryzewska@scek.pl


