„SŁOWA”
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
w roku szkolnym 2020/2021
100 rocznica urodzin i 10 rocznica śmierci
pisarza Ludwika Jerzego Kerna
„Od urodzenia przez całe życie,
słowa mnie męczą niesamowicie
Znikąd przychodzą, włażą do głowy
I rozrabiają innymi słowy.
Łączą się po dwa, po trzy, po cztery
zupełnie tak jak kaloryfery.
W głowie im nudno, czas im się dłuży
Więc pragną, żebym zaraz ich użył.”
Zapraszamy do udziału w rocznym, interdyscyplinarnym konkursie dla uczniów szkół podstawowych.
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie.
ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków
Tel. 12 415 -72-68 pracownia animacji, 12 415-83-15 sekretariat
Mail: mdk.animacja.kultury@gmail.com
CELE:







Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i popularyzacja polskiej literatury dziecięcej,
Poszerzenie wiedzy na temat twórczości wybitnego pisarza L. J. Kerna,
Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci,
Promowanie kreatywności i dziecięcej interpretacji poezji,
Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci szerszym kręgom odbiorców
Wyłonienie laureatów konkursu w dziedzinach: plastycznej, recytatorskiej, multimedialnej,
wokalnej i teatralnej.

KRYTERIA:
 Możliwość wzięcia udziału w dowolnej liczbie konkursów w ramach głównego konkursu
„Słowa”
 Udział indywidualny nie wyklucza udziału grupowego
 Metryczka – załącznik na każdej pracy
 Terminowość nadesłania pracy lub zgłoszenia na adres organizatora lub jego maila
 Kategorie wiekowe klas: I – III, IV – VI, VII - VIII
KRYTERIA GŁÓWNE OCENY:
 Samodzielność wykonania
 Estetyka
 Walory artystyczne i oryginalność pomysłu

1. Konkurs na książeczki ilustrowane do wierszy
Ludwika Jerzego Kerna
TERMIN: 20 listopada 2020 roku na adres organizatora.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Wykonanie książeczki poetyckiej do wiersza lub zbioru min. 5 wierszy L. J. Kerna
 Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, collage, forma
przestrzenna (bez materiałów sypkich)
 Wielkość książeczek – okładka oraz min. 5 stron, format 1 strony max. A 4
 Ilość prac: praca indywidualna – 1 od uczestnika, praca zbiorowa (min 2 osoby) – 1 od grupy
 Metryczka na ostatniej stronie pracy
 Dostarczenie pracy pocztą lub osobiście na adres organizatora

KRYTERIA DODATKOWE OCENY:
 Książeczka z okładką
 Atrakcyjnie zamieszczony tekst utworu
 Autorskie ilustracje
 Plastyczna interpretacja tytułu i treści wierszy
 Kompozycja ilustracji i tekstów

2. Konkurs na interpretację wierszy
Ludwika Jerzego Kerna
TERMIN do 30 listopada 2020 roku na adres mailowy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Prezentacja wiersza Ludwika Jerzego Kerna w formie filmiku
 Czas prezentacji: max 3 minut
 nadesłanie pliku filmowego oraz pliku ze skanem metryczki i zgodą na publikację wizerunku na
adres mailowy: mdk.animacja.kultury@gmail.com
 Ilość prac – 1 od uczestnika
KRYTERIA DODATKOWE OCENY:
 dobór repertuaru do możliwości recytatorskich uczestnika
 interpretacja utworu
 kultura słowa
 ogólny wyraz artystyczny

3. Konkurs na czarno – biały portret postaci z wierszy
Ludwika Jerzego Kerna
TERMIN: 18 grudnia 2020 roku na adres organizatora

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Portret wybranej postaci z wiersza Ludwika Jerzego Kerna
 Technika: rysunek czarno – biały np. ołówkiem, piórkiem, węglem, pisakiem, cienkopisem
 Format: min. A4
 Nazwa postaci i tytułu wiersza z którego postać pochodzi
 Ilość prac – 1 od uczestnika
 Dostarczenie pracy pocztą lub osobiście na adres organizatora
KRYTERIA DODATKOWE OCENY:
 Plastyczność obrazu
 Uwzględnienie cech postaci
 Kompozycja obrazu

4. Konkurs na prezentację multimedialną o twórczości
Ludwika Jerzego Kerna
TERMIN: 29 stycznia 2021 roku na adres mailowy.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Prezentacja multimedialna w programie Power Point
 Czas trwania prezentacji – max. 8 minut
 Nadesłanie pliku filmowego oraz pliku ze skanem metryczki na adres mailowy:
mdk.animacja.kultury@gmail.com
 Ilość prac: praca indywidualna – 1 od uczestnika, praca zbiorowa (min 2 osoby) – 1 od grupy
KRYTERIA DODATKOWE OCENY:
 Merytoryczna zawartość pokazu
 Oryginalność projektu
 Spójność i czytelność przekazu
 Kompozycja projektu

5. Konkurs na okładkę książki z dziełami
Ludwika Jerzego Kerna
TERMIN: 5 marca 2021 roku na adres organizatora

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Wykonanie projektu okładki do utworu lub utworów Ludwika Jerzego Kerna (poezja lub proza)
 Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, collage, forma
przestrzenna (bez materiałów sypkich)
 Format pracy – min. – A 4
 Ilość prac – 1 od uczestnika

KRYTERIA DODATKOWE OCENY:
 Cechy okładki
 Liternictwo
 Plastyczna interpretacja tytułu

6. Konkurs na wykonanie piosenki do słów
Ludwika Jerzego Kerna
TERMIN: 21 kwietnia 2021 roku na adres mailowy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Wykonanie piosenki do słów Ludwika Jerzego Kerna w formie filmiku
 Występ indywidualny – 1 utwór,
 Występ grupowy (min 2 osoby) – 1 utwór
 nadesłanie pliku filmowego oraz pliku ze skanem metryczki i zgodą na publikację wizerunku na
adres mailowy: mdk.animacja.kultury@gmail.com

KRYTERIA DODATKOWE OCENY:
 Dobór repertuaru do możliwości wokalnych uczestnika, uczestników
 Interpretacja utworu
 Kultura słowa
 Ogólny wyraz artystyczny

7. Konkurs na teatrzyk do utworów
Ludwika Jerzego Kerna
TERMIN zgłoszeń: 28 maja 2021 roku na adres mailowy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:





Teatralna prezentacja grupy - min. 5 uczestników
Dobór utworu do możliwości uczestników
Łączny czas prezentacji teatralnej– max. 10 min.
Nadesłanie pliku filmowego oraz pliku ze skanem metryczki i zgodą na publikację wizerunku
na adres mailowy: mdk.animacja.kultury@gmail.com

KRYTERIA DODATKOWE OCENY:








Dobór repertuaru do możliwości wykonawczych grupy
Interpretacja tekstu i muzyki
Dobór stroju i rekwizytów
Oryginalność pomysłu i formy
Współpraca w grupie podczas występu
Kultura słowa
Ogólny wyraz artystyczny występu

Zgoda opiekuna prawnego na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku uczestnika
konkursu „Słowa” w 100 rocznicę urodzin L. J. Kerna (właściwe zaznaczyć):

□ Konkurs na interpretację wierszą Ludwika Jerzego Kerna
□ Konkurs na wykonanie piosenki do słów Ludwika Jerzego Kerna
□ Konkurs na teatrzyk do słów Ludwika Jerzego Kerna
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora konkursu wizerunku mojego dziecka (film
nadesłane na konkurs) poprzez zamieszczenie wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych na:
stronach Organizatora, profilu na portalu Facebook, www.mdkna102.krakow.pl.
Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody na publikację wizerunku mojego dziecka udzielam nieodpłatnie.
Ponadto oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em
poinformowana/y o przysługujących mi prawach.
………………………………………..........
miejscowość, data

………………..............................…………………………
czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu

METRYCZKA do konkursu „Słowa” w 100 rocznicę urodzin Ludwika Jerzego Kerna 2020/21

Udział w konkursie nr ………….. (wpisać nr)
Dane uczestnika
Imię i nazwisko autora
(wypełnić drukowanymi literami):
……………………………..………………………………

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka ……………………………………………………….. w celach realizacji
konkursu zgodnie z jego założeniami oraz opublikowania informacji
o wynikach.

Wiek uczestnika, nr szkoły:

………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

…………………………………..…………..……………
Telefon szkoły/placówki, miejscowość:

Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej MDK oraz
na fanpagu MDK na Facebooku zdjęć z imprezy finałowej konkursu.

……………………………………..…………………….
………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Praca pod kierunkiem:
…………………………………….……….…………….

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu,
który rozumiem i akceptuję.

Tytuł pracy lub wykonywanego utworu
……………………………………………………………

………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)
*Treść regulaminu dostępna na stronie www.mdkna102.krakow.pl

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom
Kultury z siedzibą w przy al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków.

2. Dane do Inspektora ochrony danych – inspektor2@mjo.krakow.pl
3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników.

4.

Dane laureatów zostaną opublikowane i będą widniały do czasu cofnięcia zgody, natomiast dane
pozostałych uczestników dane wraz z pracami zostaną usunięte do dnia 31 sierpnia 2021 r.

5.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Twojej zgody.

6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Ci prawo
do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
7.

Masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z prawem
przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

9.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

