
Konkurs graficzno-filmowy 

POCZTÓWKA Z WARSZAWY 

 
REGULAMIN 

 

I. Organizator: 

 

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej 
 

II. Cele: 

1. Promowanie aktywności twórczej młodzieży. 

2. Stworzenie własnej, oryginalnej Pocztówki z Warszawy. 

3. Upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa młodzieży w poznawaniu lokalnego 

dziedzictwa kulturowego. 

4. Zaprezentowanie Warszawy widzianej oczami młodych ludzi (np. historii, architektury, sztuki, 

przestrzeni miejskiej, wydarzeń lokalnych i in.). 

5. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
 

III.  Uczestnicy: 

W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie warszawskich szkół oraz uczestnicy zajęć w domach 

kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej na terenie Warszawy. Wiek uczestników 13-

19 lat. 

 

IV. Warunki konkursu: 

1. Konkurs „Pocztówka z Warszawy” ma formułę otwartą, projekty mogą być zrealizowane  

w dowolny sposób. Ważne, by były to prace wykonane samodzielnie. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: Pocztówka graficzna i Pocztówka 

filmowa. Uczestnik może zgłosić prace w jednej lub w obu kategoriach. 

3. Pocztówka graficzna 

3.1. praca może mieć formę malarską, rysunkową, graficzną, fotograficzną, literniczą i in., 

może zawierać własny tekst, hasło, wiersz; 

3.2. projekty graficzne (nie więcej niż 5 projektów jednego autora), w formacie pocztówki – 

A6 (148x105 mm) albo większym – A5 (210x148 mm) lub A4 (297x210 mm), należy 

złożyć w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym (pendrive, cd, dvd) w formatach 

tiff, jpg, pdf, przy zachowaniu rozdzielczości obrazu 300 dpi.  

4. Pocztówka filmowa  

4.1. może mieć dowolną formę (wideo, wideoklip, animacja poklatkowa, animacja 

komputerowa  

i in.); film może być zrealizowany telefonem komórkowym, przy czym powinien mieć 

najlepszą dostępną jakość; 

4.2. filmy konkursowe (nie więcej niż 3 filmy jednego autora) powinny mieć długość od 1,5  

minuty do 3 minut, należy je dostarczyć na nośniku elektronicznym (pendrive, cd, dvd)  

w formatach mp4, avi, flv.  

5. Każdą ze zgłoszonych prac należy opisać (imię i nazwisko, nazwę szkoły lub placówki) zarówno  

w wersji papierowej, jak i elektronicznej (podpisać każdy z plików, a także zamieścić na nośniku 

plik z danymi autora). 

6. Uczestnicy zgłaszają się do Konkursu indywidualnie. 

7. Finalistów i laureatów konkursu wyłania Jury. 

8. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora Konkursu odręcznie podpisaną Kartę 

Zgłoszenia Udziału w Konkursie oraz prace będące przedmiotem konkursu. 

 



Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej  

ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa  

p. 117, godz. 10.00-17.00 

tel.: 22 277 06 09/22 277 06 18 

 

V. Jury: 

1. Pocztówki z Warszawy oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora Stołecznego Centrum 

Edukacji Kulturalnej. 

2. Werdykt Jury jest ostateczny. 

 

VI. Ocenie podlegać będą:  

1. Strona formalna i oryginalność koncepcji zgłoszonych projektów. 

2. Jakość wykonania projektów. 
 

VII. Nagrody: 

1. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia.  

3. Jury zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w podziale nagród.  

4. W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości Organizator przewiduje nagrodę 

specjalną za najlepszą pracę poruszającą tę tematykę.  

5. Organizator przewiduje również Nagrodę Publiczności dla autora pracy, która uzyska najwięcej 

głosów w Plebiscycie Publiczności.  
 

VIII. Terminy:  

1. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 maja 2018 r.  

2. Ogłoszenie listy finalistów konkursu i początek głosowania w Plebiscycie Publiczności nastąpi 

28 maja 2018 r. 
3. Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca 2018 r. 

4. Czas trwania wystawy pokonkursowej Pocztówek z Warszawy: 5 czerwca – 5 września 2018 

r. 

 

IX. Informacje dodatkowe: 

1. Konkurs finansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego prezentowania prac na wystawach,  

w publikacjach i materiałach reklamowych SCEK. 

3. Wszystkie publikowane prace będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora. 

4. Plebiscyt Publiczności, w którym wezmą udział finałowe Pocztówki z Warszawy, zostanie 

przeprowadzony za pośrednictwem głosowania internetowego na stronie www.scek.pl. 

5. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu oraz 

postanowień zawartych w Karcie Zgłoszenia Udziału w Konkursie, a także oświadczenie, że 

osoba zgłaszająca prace jest do tego uprawniona, a zgłoszone prace nie naruszają niczyich praw 

autorskich ani żadnych przepisów prawa. 

 

X. Koordynator Konkursu: 

 

Dział Organizacji Imprez Edukacyjnych i Artystycznych SCEK 

Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej 

www.scek.pl, e-mail: info@scek.pl  

tel.: 22 277 06 09, 22 277 06 18 

 

mailto:info@scek.pl

