
„Wydarzenie, które wstrząsnęło moją
miejscowością”

XVI Wielkopolski Konkurs Dziennikarski MDK Nr 1 w Poznaniu
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

REGULAMIN WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO
„Wydarzenie, które wstrząsnęło moją miejscowością”

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu, Klub Dziennikarski TeXT

Cele konkursu:
1. Propagowanie wśród dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  wiedzy 
na temat ich „małej ojczyzny”.
2. Pobudzanie zainteresowania „małą ojczyzną” poprzez uświadomienie dzieciom, że jej nieodłącznym
elementem są otaczający ich ludzie i podejmowane przez nich działania.
3. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na innych ludzi – ich problemy oraz potrzeby.
4. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kreatywności oraz twórczego myślenia.
5. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania pisaniem, a w szczególności dziennikarstwem.
6. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności posługiwania się formami dziennikarskimi.

Warunki uczestnictwa i informacje o finale konkursu:
Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z Wielkopolski. Do udziału zapraszamy także dzieci i młodzież spoza Wielkopolski.

PATRONATY MEDIALNE

PATRONATY HONOROWE



Praca może mieć formę:
- pisemną (wywiad, reportaż, blog internetowy)
- fotoreportażu
- filmu
- audycji radiowej.

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:  „Wydarzenie,  które
wstrząsnęło moją  miejscowością”.  W przypadku przysyłania  prac  e-mailem  (do czego  bardzo  zachęcamy)
należy je przysłać na adres: konkursmdk1@gazeta.pl.

Termin nadsyłania prac upływa 18 marca 2015 roku.
Prace  uczestników  konkursu  będą  oceniać  dziennikarze  dziennika  „Głos  Wielkopolski”,  socjolog  z
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i twórcy serwisu YoungFace.TV.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
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 25 kwietnia 2015 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  20  kwietnia  2015  roku.
Organizator  bierze  pod  uwagę  zorganizowanie  wystawy  prac  konkursowych.   W trakcie  finału  zwycięzcy
konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

NAGRODA INTERNAUTÓW:
Nagrodę Internautów otrzyma osoba, której publikacja w czasie trwania konkursu od 20 marca 2015r. do 20
kwietnia  2015r.  zdobędzie  największą  popularność  -  w  specjalnie  utworzonej  podstronie  w  serwisie
YoungFace.TV o nazwie „Konkurs Dziennikarski” - wyrażoną tzw. like’ami od internautów. Do głosowania służy
przycisk „Lubię to!”, który znajduje się pod tytułem każdej konkursowej publikacji.  Wynik dostępny jest na
bieżąco pod tytułem publikacji obok przycisku „Lubię to!”. W konkursie liczą się punkty zdobyte w ten sposób
do końca czasu trwania konkursu. Zwycięzca otrzyma atrakcyjną nagrodę od sponsorów imprezy.

Prace  laureatów  i  finalistów  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej  MDK  nr  1,  w  serwisie
internetowym  Klubu  Dziennikarskiego  TeXT  oraz  w  młodzieżowym  piśmie  MDK  nr  1  „TeXT”.  Fragmenty
wybranych prac będą opublikowane na łamach dziennika „Polska. Głos Wielkopolski”.
Wszystkie prace zostaną opublikowane w serwisie YoungFace.TV, w celu wybrania Nagrody Internautów.

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:

Drodzy uczestnicy konkursu,
W tym roku Waszym zadaniem jest  przedstawienie wydarzenia,  które  wstrząsnęło Waszą  miejscowością.
Wszystko jedno, czy pozytywnie czy negatywnie.  To od Was zależy, jakie wydarzenie chcecie przedstawić.
Przykładowo, to może być niezapomniany koncert rockowy czy długo oczekiwana budowa świetlicy, ale także
pożar  zabytkowego  budynku  czy  kontrowersyjne  zachowanie  znanej  w  gminie  osobistości.  Ważne  jest,
żebyście przedstawili wydarzenie, które zrobiło wrażenie na dużej grupie mieszkańców (np. na mieszkańcach
Waszego osiedla, uczniach którejś ze szkół lub na widzach jakiegoś wydarzenia artystycznego), a nie tylko na
Waszej  rodzinie  i  przyjaciołach.  To  nie  musi  być  wydarzenie,  które wstrząsnęło wszystkimi  mieszkańcami
Waszej  miejscowości – ale, oczywiście, może takie być. Możecie wybrać wydarzenie, które miało miejsce
niedawno, ale może to być także wydarzenie historyczne, nawet z bardzo odległych czasów. Ważne jest, żeby
to było wydarzenie, które Waszym zdaniem jest znaczące tak bardzo, że warto opowiedzieć o nim innym
ludziom.
Nie zawężamy formy pracy do klasycznego wywiadu, reportażu czy fotoreportażu. Możecie ważne Waszym
zdaniem wydarzenie  przedstawić  również  w formie  bloga,  filmu albo audycji  radiowej.  Istotne jest,  żeby
Wasza praca była ciekawa.

Marlena Kompowska,
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu,
tel. 501 390 711

Pytania prosimy kierować do:
Sebastian Niedzielak, Z-ca Redaktora Naczelnego Klubu Dziennikarskiego TeXT
sebastian.niedzielak@  outlook.com

mailto:sebastian.niedzielak@outlook.com
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU:

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża 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  oświadcza  także,  że  zapoznał/zapoznała  się  z  Regulaminem  Konkursu  i  wyraża  zgodę  na
nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do swojej pracy i jej nazwy oraz ich wykorzystania na wszystkich
polach  eksploatacji.  Wyraża  również  zgodę  na  reprodukowanie  prac  według  uznania  Organizatora  –
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 i  Grupa TeXT z siedzibą w Poznaniu, przy ul.  Droga Dębińska 21, 61-555
Poznań - oraz publikowania pracy konkursowej w celach promocyjnych.


