
XVII Wielkopolski Konkurs Dziennikarski MDK nr 1 w Poznaniu
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Wśród nagród trzy wyjazdy do Parlamentu Europejskiego w Brukseli
 
REGULAMIN 
XVII WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO „ZAPROŚ GWIAZDĘ”
 
 
Patronat honorowy:
 
Wielkopolski Kurator Oświaty

Posłanka do Parlamentu Europejskiego Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

 
Patronat prasowy:
„Głos Wielkopolski”
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu
 
Cele konkursu:
- Propagowanie wśród dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej     wiedzy na temat ich „małej ojczyzny”.
- Pobudzanie zainteresowania „małą ojczyzną” poprzez uświadomienie dzieciom, że jej nieodłącznym 
elementem są otaczający ich ludzie
- Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na innych ludzi – ich problemy oraz potrzeby. 
- Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kreatywności oraz twórczego myślenia.
- Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania pisaniem, a w szczególności dziennikarstwem.
- Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności posługiwania się formami dziennikarskimi.
 
Warunki uczestnictwa i informacje o finale konkursu: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  z Wielkopolski
 
Praca może mieć jedną z następujących form:
- artykuł prasowy
- blog internetowy
- teksty zamieszczane na portalach społecznościowych
- nagranie radiowe  
- nagranie filmowe
 
 
Jeżeli uczestnik konkursu postanowi napisać pracę w formie pisemnej, nie może ona być dłuższa niż 
dwie strony maszynopisu (rozmiar czcionki 12). Do pracy konkursowej przysłanej mailem lub - jeżeli 
uczestnik konkursu nie ma dostępu do Internetu - pocztą tradycyjną (w takim wypadku prosimy o 
przysłanie tekstu na płycie CD) powinny być dołączone następujące informacje: imię, nazwisko, wiek i 
numer kontaktowy uczestnika, nazwa i adres szkoły (jeżeli jest to zespół szkół to dodatkowo 
informacja, czy uczestnik jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum czy liceum), imię i nazwisko 
oraz adres e-mail i telefon kontaktowy nauczyciela/opiekuna (w przypadku nadzorowania prac przez 
nauczycieli). W przypadku korzystania z poczty tradycyjnej prace należy nadsyłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1, ul. Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań
z dopiskiem: „ZAPROŚ GWIAZDĘ”.
W przypadku przysyłania prac e-mailem (do czego bardzo zachęcamy) należy je przysłać na 
adres: konkursmdk1@gazeta.pl. Termin nadsyłania prac upływa 29 marca 2016 roku.
Uczestnik konkursu jest zobowiązany podpisać „Oświadczenie”, które stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu i przesłać oryginał podpisanego dokumentu pocztą, lub zeskanować i przesłać
skan mailem wraz z pracą konkursową. Jeśli uczestnik konkursu jest niepełnoletni, oświadczenie musi
podpisać także jego rodzic lub opiekun.
 

Prace uczestników konkursu będą oceniać dziennikarze dziennika „Głos Wielkopolski” i 
socjolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

mailto:konkursmdk1@gazeta.pl


a)      dzieci od czwartej do szóstej klasy szkoły podstawowej
b)      gimnazjaliści
c)      młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

Przewidzieliśmy po trzy nagrody (pierwsza, druga i trzecia) w każdej kategorii wiekowej oraz nie mniej 
niż 12 wyróżnień. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Uroczysty finał konkursu odbędzie się w siedzibie MDK nr 1 w sobotę 23 kwietnia 2016 roku. 
Osoby, które znajdą się na liście finalistów, poinformujemy o tym telefonicznie. Lista finalistów 
zostanie także opublikowana na internetowej stronie organizatora konkursu nie później niż 16 kwietnia
2016 roku.

 W trakcie finału zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
Ich prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej MDK nr 1 oraz w młodzieżowym piśmie MDK 
nr 1 „TeXT”. Autorzy trzech najlepszych prac, którzy ukończyli 14 lat, zostaną nagrodzeni dodatkowo 
wyjazdem do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Szkoła lub rodzice (albo opiekunowie prawni) zobowiązani są do zapewnienia opieki nieletnim 
uczestnikom konkursu podczas podróży oraz w trakcie trwania finału konkursu. Organizator nie 
pokrywa kosztów dojazdu.
   
 
ZADANIE KONKURSOWE:

 
Drogi uczestniku konkursu,

 
 Wyobraź sobie, że startowałeś w ostatnich wyborach samorządowych w miejscowości, w której 
mieszkasz, i zostałeś radnym. Wybrali Cię na przewodniczącego komisji kultury. Chcesz „rozruszać” 
swoją miejscowość, sprawić, żeby więcej się w niej działo. Postanawiasz zacząć od zaproszenia – no 
właśnie – kogo? Czyj przyjazd byłby atrakcyjny dla Ciebie i innych mieszkańców Twojej miejscowości?
Może chciałbyś zorganizować koncert znanego zespołu rockowego? Spotkanie autorskie ze sławnym 
pisarzem? Albo z wybitnym naukowcem? A może z telewizyjną gwiazdą? Przedstaw swój pomysł, 
podaj konkretne nazwisko lub nazwę zespołu. Wskaż miejsce – salę, stadion, amfiteatr – w którym 
odbędzie się wydarzenie. Swoją propozycję musisz też koniecznie uzasadnić. Podaj więc argumenty, 
które przekonają innych radnych, że na taki koncert lub spotkanie warto wydać pieniądze.
O swoim pomyśle możesz napisać artykuł prasowy. Jeżeli wolisz, przedstaw go w formie bloga 
internetowego lub w tekście zamieszczonym na wybranym portalu społecznościowym. Można też 
przedstawić swój pomysł w postaci nagrania radiowego lub filmowego. 
 
      Marlena Nowicka-Kompowska, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu, tel. 501 390 711

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA XVII WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO „ZAPROŚ GWIAZDĘ”

 Biorąc udział w Konkursie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów związanych 
bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.
 Jednocześnie oświadczam także, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na nieodpłatne 
przeniesienie praw autorskich do swojej pracy i jej nazwy oraz ich wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. Wyrażam 
również zgodę na reprodukowanie prac według uznania Organizatora – Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 z siedzibą w Poznaniu, 
przy ul. Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań - oraz publikowania pracy konkursowej w celach promocyjnych.

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

 Miejscowość i data

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

 Imię i nazwisko oraz podpis uczestnika Konkursu

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

 Podpis rodzica lub opiekuna uczestnika niepełnoletniego


